


 
 
 
 
 
เร่ือง ความต่างของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอ 
 สภาปฏิรูปแห่งชาติลงมต ิร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น และ 
 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ (ปี ๕๙) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ปีที่พิมพ ์ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
---------------------------------------------------------------------------- 
จ านวนหน้า ๓๖๖ หน้า 
---------------------------------------------------------------------------- 
พิมพ์ครั้งที่ ๑ จ านวน ๕,๐๐๐ เล่ม 
---------------------------------------------------------------------------- 
ที่ปรึกษาผู้จัดท า นายคุณวุฒิ  ตันตระกูล 

ผู้จัดท า นายนาถะ  ดวงวิชัย 

ผู้ตรวจทาน ๑. ว่าท่ีร้อยต ารวจโท เสกสรรค์  เอกวิริยะวิทย์ 
 ๒. นายวีรวัฒน์  เปรมนิธิวัฒน์ 
 ๓. นางสาวภิรมย์พร  สุดใจ 
 ๔. นางพรหมพักตร์  ศรีสมุทร 
 ๕. นางสาวกรอุมา  ประเสริฐ 

ผู้ออกแบบปก นางสาวกัญญาณัฐ  เริงสูงเนิน 

 กลุ่มงานประธานรัฐสภา ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๔๙๗ 
---------------------------------------------------------------------------- 
พิมพ์ที่ ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

 



สารบัญ 
 หน้า 
 
ข้อมูลทั่วไปของหนังสือ ก 
 
สารบัญ ค 
 
หมวด ๑  บททั่วไป  (มาตรา ๑ – ๕) ๑ 
 
หมวด ๒  พระมหากษัตริย ์ (มาตรา ๖ – ๒๔) ๓ 
 
หมวด ๓  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  (มาตรา ๒๕ – ๔๙) ๑๐ 
 
หมวด ๔  หน้าทีข่องปวงชนชาวไทย  (มาตรา ๕๐) ๓๓ 
 
หมวด ๕  หน้าทีข่องรัฐ  (มาตรา ๕๑ – ๖๓) ๔๑ 
 
หมวด ๖  แนวนโยบายแห่งรัฐ  (มาตรา ๖๔ – ๗๘) ๕๗ 
 
หมวด ๗  รัฐสภา ๗๘ 
 ส่วนที่ ๑  บททั่วไป  (มาตรา ๗๙ – ๘๒) ๗๘ 
 ส่วนที่ ๒  สภาผู้แทนราษฎร  (มาตรา ๘๓ – ๑๐๖) ๘๑ 
 ส่วนที่ ๓  วุฒสิภา  (มาตรา ๑๐๗ – ๑๑๓) ๑๐๔ 
 ส่วนที่ ๔  บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง  (มาตรา ๑๑๔ – ๑๕๕) ๑๑๓ 
 ส่วนที่ ๕  การประชุมร่วมกันของรัฐสภา  (มาตรา ๑๕๖ – ๑๕๗) ๑๕๗ 
 
หมวด ๘  คณะรัฐมนตรี  (มาตรา ๑๕๘ – ๑๘๓) ๑๖๑ 
 
หมวด ๙  การขัดกันแห่งผลประโยชน์  (มาตรา ๑๘๔ – ๑๘๗) ๑๘๐ 
 



 ง 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
 
หมวด ๑๐  ศาล ๑๙๒ 
 ส่วนที่ ๑  บททั่วไป  (มาตรา ๑๘๘ – ๑๙๓) ๑๙๒ 
 ส่วนที่ ๒  ศาลยุติธรรม  (มาตรา ๑๙๔ – ๑๙๖) ๑๙๗ 
 ส่วนที่ ๓  ศาลปกครอง  (มาตรา ๑๙๗ – ๑๙๘) ๒๐๔ 
 ส่วนที่ ๔  ศาลทหาร  (มาตรา ๑๙๙) ๒๐๘ 
 
หมวด ๑๑  ศาลรัฐธรรมนูญ  (มาตรา ๒๐๐ – ๒๑๔) ๒๐๘ 
 
หมวด ๑๒  องค์กรอิสระ ๒๒๔ 
 ส่วนที่ ๑  บททั่วไป  (มาตรา ๒๑๕ – ๒๒๑) ๒๒๔ 
 ส่วนที่ ๒  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  (มาตรา ๒๒๒ – ๒๒๗) ๒๔๑ 
 ส่วนที่ ๓  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  (มาตรา ๒๒๘ – ๒๓๑) ๒๕๒ 
 ส่วนที่ ๔  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
  (มาตรา ๒๓๒ – ๒๓๗) ๒๕๕ 
 ส่วนที่ ๕  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (มาตรา ๒๓๘ – ๒๔๕) ๒๗๑ 
 ส่วนที่ ๖  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (มาตรา ๒๔๖ – ๒๔๗) ๒๗๘ 
 
หมวด ๑๓  องค์กรอัยการ  (มาตรา ๒๔๘) ๒๘๒ 
 
หมวด ๑๔  การปกครองส่วนท้องถิ่น  (มาตรา ๒๔๙ – ๒๕๔) ๒๘๓ 
 
หมวด ๑๕  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  (มาตรา ๒๕๕ – ๒๕๖) ๒๙๒ 
 
หมวด ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  (มาตรา ๒๕๗ – ๒๖๑) ๓๐๖ 
 
บทเฉพาะกาล  (มาตรา ๒๖๒ – ๒๗๙) ๓๑๖ 
 
รายนามคณะผู้จัดท า ๓๖๑ 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

ความต่างของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น และร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ (ปี ๕๙) 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

บทท่ัวไป หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑  ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร
อันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๓  อ านาจอธิปไตยเป็นของปวง
ชนชาวไทย พระมหากษัตริยผ์ู้ทรงเป็นประมุข
ทรงใช้อ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ
ศาล ตามบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนญูนี้  
 การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงาน
ของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๓  อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
ชาวไทย พระมหากษตัริยผ์ู้ทรงเปน็ประมุขทรงใช้
อ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญู 
 รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ 
และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนญู กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อ
ประโยชนส์่วนรวมของประเทศชาติและความ
ผาสุกของประชาชนโดยรวม 

ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๔  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ 
เสรภีาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อม
ได้รับความคุ้มครอง 
 มาตรา ๕  ประชาชนชาวไทยไม่วา่เหล่า
ก าเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความ
คุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนีเ้สมอกัน 

 มาตรา ๔  ไม่มีการแกไ้ข 
 มาตรา ๕  ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก าเนดิ 
เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 

 มาตรา ๔  ปวงชนชาวไทยย่อมไดร้ับความ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน 
 

 มาตรา ๔  ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับ
ความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกันศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาคของบุคคลย่อมไดร้ับความคุ้มครอง 

 ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนญูเสมอกัน 

 มาตรา ๖  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสดุ
ของประเทศ บทบัญญตัิใดของกฎหมาย กฎ 
หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ 
บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได ้

 มาตรา ๖  ไมม่ีการแกไ้ข 
 มาตรา ๗  เมื่อไม่มีบทบัญญัตแิห่งรฐัธรรมนญูนี้
บังคับแก่กรณีใด ให้กระท าการหรอืวินิจฉัยกรณีนัน้

 มาตรา ๕  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสดุ
ของประเทศ บทบัญญตัิใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับ หรือการกระท าใด ขัดหรือแย้งต่อ 
 

 มาตรา ๕  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสดุ
ของประเทศ บทบัญญตัิใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับ หรือการกระท าใด ขัดหรือแย้งต่อ 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 มาตรา ๗  ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ใหว้ินิจฉัยกรณี
นั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข 

ไปตามประเพณกีารปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกระท าหรือการ
วินิจฉัยกรณีใดตามวรรคหนึ่ง สภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาล
ปกครองสูงสุด หรือองค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมี
หน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ จะขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อด าเนนิการตามอ านาจ
หน้าท่ีของตน ก็ได้  แต่ส าหรับศาลฎีกาและศาล
ปกครองสูงสุด ให้กระท าได้เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
การพิจารณาพิพากษาคดีและเมื่อมีมติของที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกาหรือท่ีประชุมใหญต่ลุาการในศาล
ปกครองสูงสุด 

รัฐธรรมนูญ  บทบัญญตัิหรือการกระท าน้ัน เป็น
อันใช้บังคับมิได้ 

รัฐธรรมนูญ  บทบัญญตัิหรือการกระท าน้ัน เป็น
อันใช้บังคับมิได้  
 เมื่อไมม่ีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญูนี้บังคับ
แก่กรณีใด ให้กระท าการนั้นหรือวนิิจฉัยกรณีนั้น
ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  
 เมื่อมีกรณีตามวรรคสองเกิดขึ้น ให้
ประธานศาลรัฐธรรมนญูจัดใหม้ีการประชุมร่วม
ระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าฝา่ยค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒสิภา 
นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
ปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ
ประธานองค์กรอิสระ เพื่อวินิจฉัย  
 ในการประชุมร่วมตามวรรคสาม ให้ที่
ประชุมเลือกกันเองให้คนหนึ่งท าหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุมแต่ละคราว ในกรณีที่ไม่มีผูด้ ารง
ต าแหน่งใด ให้ท่ีประชุมร่วมประกอบด้วยผู้ด ารง
ต าแหน่งเท่าที่มีอยู่  
 การวินิจฉัยของที่ประชุมร่วมให้ถือเสียง
ข้างมาก ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากัน ให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอีกเสยีงหน่ึงเป็นเสียงช้ี
ขาด 
 ค าวินิจฉัยของที่ประชุมร่วมใหเ้ป็นที่สุด 
และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กร
อิสระ และหน่วยงานของรัฐ 
 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 ภาค ๑ 
รากฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

  

หมวด ๒ 
พระมหากษัตริย ์

หมวด ๑ 
พระมหากษัตริย ์

หมวด ๒ 
พระมหากษัตริย ์

ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๘  องค์พระมหากษัตริย์ทรงด ารง
อยู่ในฐานะอันเป็นท่ีเคารพสักการะ ผู้ใดจะ
ละเมิดมไิด ้
 ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหา 
กษัตริย์ในทางใด ๆ มิได ้

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๖  ไม่มีการแกไ้ข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๙  พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นพุทธ
มามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๗  ไม่มีการแกไ้ข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๐  พระมหากษตัริย์ทรงด ารง
ต าแหน่งจอมทัพไทย 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๘  ไม่มีการแกไ้ข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๑  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง
พระราชอ านาจที่จะสถาปนาฐานนัดรศักดิ์และ
พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
 มาตรา ๑๙๒  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง
พระราชอ านาจในการถอดถอนฐานันดรศักดิ์
และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

 มาตรา ๑๑  ไม่มีการแก้ไข 
 มาตรา ๑๘๕  ตรงกับมาตรา ๑๙๒ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ 

 มาตรา ๙  พระมหากษัตรยิ์ทรงไวซ้ึ่งพระ
ราชอ านาจที่จะสถาปนาและถอดถอนฐานันดร
ศักดิ์ และพระราชทานและเรียกคนืเครื่องราช 
อิสริยาภรณ ์ 
 

ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๒  พระมหากษัตริย์ทรงเลือก
และทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน
องคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสบิ
แปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตร ี
 คณะองคมนตรีมีหนา้ที่ถวายความเห็นต่อ
พระมหากษตัริย์ในพระราชกรณียกิจท้ังปวงที่
พระมหากษตัริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อ่ืน
ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนญูนี ้

 มาตรา ๑๒  พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและ
ทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคน
หนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสบิแปดคนประกอบ
เป็นคณะองคมนตร ี
 คณะองคมนตรีมีหนา้ที่ถวายความเห็นต่อ
พระมหากษตัริย์ในพระราชกรณียกิจท้ังปวงที่
พระมหากษตัริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อ่ืนตามที่
บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนญูนี ้

 มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและ
ทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรี
คนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไมเ่กนิสิบแปดคน
ประกอบเป็นคณะองคมนตร ี
 คณะองคมนตรีมีหนา้ที่ถวายความเห็นต่อ
พระมหากษตัริย์ในพระราชกรณียกิจท้ังปวงที่
พระมหากษตัริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อ่ืน
ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนญู 

 มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริย์ทรงเลือก
และทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน
องคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสบิ
แปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตร ี

 คณะองคมนตรีมีหนา้ที่ถวายความเห็นต่อ
พระมหากษตัริย์ในพระราชกรณียกิจท้ังปวงที่
พระมหากษตัริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อ่ืน
ตามที่บัญญัตไิวใ้นรัฐธรรมนูญ 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 มาตรา ๑๓  การเลือกและแต่งตั้ง
องคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 
ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย  
 ให้ประธานรัฐสภาเป็นผูล้งนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี
หรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากต าแหน่ง  
 ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่น
หรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากต าแหน่ง 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๑  ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๔  องคมนตรีต้องไม่เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมี
ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ หรือสมาชิก
หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่
แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด ๆ 

 มาตรา ๑๔  องคมนตรีต้องไม่เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตลุาการ
ศาลรัฐธรรมนญู ตลุาการศาลปกครอง กรรมการการ
เลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ ผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และผูต้รวจการแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ า พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าท่ีอื่น
ของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าท่ีของพรรค
การเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรค
การเมืองใด ๆ 

 มาตรา ๑๒  องคมนตรีต้องไม่เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่น ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผูด้ ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกจิ เจ้าหน้าที่อ่ืน
ของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าท่ีของพรรค
การเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรค
การเมืองใด ๆ 
 

ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๕  ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรี
ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วย
ถ้อยค า ดังต่อไปนี ้ 
 “ข้าพระพุทธเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอถวาย
สัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดตี่อ
พระมหากษตัริย์ และจะปฏิบัตหินา้ที่ด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ เพื่อประโยชน์ของประเทศและ 
 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๓  ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตัิตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 มาตรา ๑๖  องคมนตรีพ้นจากต าแหน่ง
เมื่อตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการให้
พ้นจากต าแหน่ง 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๔  ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๗  การแต่งตั้งและการให้
ข้าราชการในพระองค์และสมุหราชองครักษ์พ้น
จากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๕  การแต่งตั้งและการให้
ข้าราชการในพระองค์และสมุหราชองครักษ์พ้น
จากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย 
 การจัดระเบียบราชการและการบริหารงาน
บุคคลของราชการในพระองค์ ให้เป็นไปตามพระ
ราชอัธยาศัยตามที่บัญญตัิไว้ในพระราชกฤษฎีกา 

ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๘  ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่
ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหาร
พระราชภาระไมไ่ด้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรง
แต่งตั้งผู้ใดผูห้นึ่งเป็นผูส้ าเร็จราชการแทน
พระองค์ และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการ 

 มาตรา ๑๘  เมื่อพระมหากษัตริยจ์ะไม่
ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระ
ราชภาระไมไ่ดด้้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใด
ผู้หนึ่งเป็นผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ และให้
ประธานรัฐสภาเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราช
โองการ 

 มาตรา ๑๖  ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่
ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหาร
พระราชภาระไมไ่ด้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรง
แต่งตั้งผู้ใดผูห้นึ่งเป็นผูส้ าเร็จราชการแทน
พระองค์ และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการ 

ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๙  ในกรณีที่พระมหากษัตริย์
มิได้ทรงแต่งตั้งผู้ส าเรจ็ราชการแทนพระองค์ตาม
มาตรา ๑๘ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริยไ์ม่
สามารถทรงแต่งตั้งผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์
เพราะยังไม่ทรงบรรลุนติิภาวะหรอืเพราะเหตุอื่น 
ให้คณะองคมนตรีเสนอช่ือผู้ใดผูห้นึ่งซึ่งสมควร
ด ารงต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อ
รัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในพระ
ปรมาภไิธยพระมหากษตัริย์ แต่งตัง้ผู้นั้นเป็น
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค ์

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๗  ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มไิด้
ทรงแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตาม
มาตรา ๑๖ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริยไ์ม่
สามารถทรงแต่งตั้งผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์
เพราะยังไม่ทรงบรรลุนติิภาวะหรอืเพราะเหตุอื่น 
ให้คณะองคมนตรีเสนอช่ือผู้ใดผูห้นึ่งซึ่งสมควร
ด ารงต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อ
รัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในพระ
ปรมาภไิธยพระมหากษตัริย์ แต่งตัง้ผู้นั้นเป็น
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค ์

 มาตรา ๑๗  ในกรณีที่พระมหากษัตริย์
มิได้ทรงแต่งตั้งผู้ส าเรจ็ราชการแทนพระองค์ตาม
มาตรา ๑๖ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริยไ์ม่
สามารถทรงแต่งตั้งผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์
เพราะยังไม่ทรงบรรลุนติิภาวะหรอืเพราะเหตุอื่น 
ให้คณะองคมนตรีเสนอช่ือผู้ใดผูห้นึ่งซึ่งสมควร
ด ารงต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อ
รัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในพระ
ปรมาภไิธยพระมหากษตัริย์ แต่งตัง้ผู้นั้นเป็น
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค ์



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือ
สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าที่
รัฐสภาในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง 

 ในระหว่างที่ไม่มสีภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่า
ด้วยเหตสุภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ สภาผู้แทน 
ราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอื่นใด ให้วุฒิสภาท าหน้าที่
รัฐสภา 

 ในระหว่างที่ไม่มีสภาผูแ้ทนราษฎร ไม่

ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรส้ินอายุ สภา

ผู้แทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอื่นใด ใหวุ้ฒิสภา

ท าหน้าที่รัฐสภา 
 มาตรา ๒๐  ในระหว่างที่ไมม่ีผูส้ าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ตามที่บัญญตัิไว้ในมาตรา 
๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ให้ประธานองคมนตรีเป็น
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการช่ัวคราวไป
พลางก่อน  
 ในกรณีที่ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ 
ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้ ให้ประธานองคมนตรี
ท าหน้าที่ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการ
ช่ัวคราวไปพลางก่อน  
 ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเปน็
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ง 
หรือในระหว่างที่ประธานองคมนตรีท าหน้าที่
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง 
ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น
ประธานองคมนตรีมไิด้ ในกรณีเชน่ว่าน้ี ให้คณะ
องคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่
ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๘  ในระหว่างที่ไม่มีผูส้ าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา 
๑๗ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 
 ในกรณีที่ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ 
ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้ ให้ประธานองคมนตรี
ท าหน้าที่ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการ
ช่ัวคราวไปพลางก่อน 
 ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเปน็ผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือใน
ระหว่างที่ประธานองคมนตรีท าหน้าท่ีผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง ประธาน
องคมนตรีจะปฏิบัติหนา้ที่ในฐานะเป็นประธาน
องคมนตรีมิได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้คณะองคมนตรี
เลือกองคมนตรีคนหนึ่งข้ึนท าหน้าที่ประธาน
องคมนตรีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 
 

ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๒๑  ก่อนเข้ารับหน้าที ่ผู้ส าเรจ็
ราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม
มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ต้องปฏิญาณตนใน
ที่ประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยค าดังต่อไปนี้  
 “ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า 
ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย ์(พระ

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๙  ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้ส าเรจ็
ราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม
มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ต้องปฏิญาณตนในท่ี
ประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี้ 
 “ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า 
ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ (พระ

 มาตรา ๑๙  ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้ส าเรจ็
ราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม
มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ต้องปฏิญาณตนในท่ี
ประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี้ 
 “ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า 
ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ (พระ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ปรมาภิไธย) และจะปฏิบตัิหน้าที่ดว้ยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือ
สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าที่
รัฐสภาตามมาตรานี้ 

ปรมาภไิธย) และจะปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ เพื่อประโยชน์ของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตัิตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 ให้น าความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 

ปรมาภไิธย) และจะปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ เพื่อประโยชน์ของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตัิตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 ให้น าความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง มา

ใช้บงัคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓ การ
สืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียร
บาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๗ 
 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑยีรบาลว่าด้วย
การสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศกัราช ๒๔๖๗ 
เป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์
โดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชด าริประการใด ให้
คณะองคมนตรีจดัท าร่างกฎมณเฑยีรบาลแก้ไข
เพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระราชวนิิจฉัย เมื่อ
ทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้
ประธานองคมนตรีด าเนินการแจ้งประธาน
รัฐสภาเพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภา
ทราบ และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ และเมื่อได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเปน็กฎหมายได ้
 ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือ
สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าที่
รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคสอง 
 

 มาตรา ๒๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓  การ
สืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาล
ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 
๒๔๖๗ 
 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑยีรบาลว่าด้วยการ
สืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เป็นพระ
ราชอ านาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ  เมื่อมี
พระราชด าริประการใด ให้คณะองคมนตรีจดัท าร่าง
กฎมณเฑียรบาลแกไ้ขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิม
ขึ้นทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวายเพื่อมีพระบรมราช
วินิจฉัย  เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภไิธย
แล้ว ให้ประธานองคมนตรีด าเนินการแจ้งประธาน
รัฐสภาเพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ 
และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ  และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได ้
 ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือ
สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภา
ในการรับทราบตามวรรคสอง 

 มาตรา ๒๐  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ การ
สืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียร
บาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 
๒๔๖๗ 
 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑยีรบาลว่าด้วย
การสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศกัราช ๒๔๖๗ 
เป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์
โดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชด าริประการใด ให้คณะ
องคมนตรีจัดท าร่างกฎมณเฑียรบาลแก้ไข
เพิ่มเตมิกฎมณเฑยีรบาลเดิมขึ้นทลูเกลา้
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย เมื่อทรง
เห็นชอบและทรงลงพระปรมาภไิธยแล้ว ให้
ประธานองคมนตรีด าเนินการแจ้งประธานรัฐสภา
เพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ และ
ให้ประธานรัฐสภาลงนามรบัสนองพระบรมราช
โองการ และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได ้
 ให้น าความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๒๐  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ การ
สืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียร
บาลว่าดว้ยการสบืราชสันตติวงศ ์พระพุทธศักราช 
๒๔๖๗ 

 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑยีรบาลว่าด้วย
การสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศกัราช ๒๔๖๗ 
เป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์
โดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชด าริประการใด ให้คณะ
องคมนตรีจัดท าร่างกฎมณเฑียรบาลแก้ไข
เพิ่มเตมิกฎมณเฑยีรบาลเดิมขึ้นทลูเกลา้
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย เมื่อทรง
เห็นชอบและทรงลงพระปรมาภไิธยแล้ว ให้
ประธานองคมนตรีด าเนินการแจ้งประธานรัฐสภา
เพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ และ
ให้ประธานรัฐสภาลงนามรบัสนองพระบรมราช
โองการ และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได ้

 ให้น าความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง มา

ใช้บงัคับโดยอนุโลม 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ราชบลัลังกห์ากว่าง
ลงและเปน็กรณีที่พระมหากษัตรยิไ์ด้ทรงแต่งตั้ง
พระรัชทายาทไวต้ามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วย
การสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศกัราช ๒๔๖๗ 
แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภา
ทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรยีกประชุม
รัฐสภาเพื่อรับทราบและให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญ
องค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เปน็
พระมหากษตัริยส์ืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภา
ประกาศให้ประชาชนทราบ  
 ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็น
กรณีที่พระมหากษัตริย์มไิด้ทรงแตง่ตั้งพระรัช
ทายาทไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะองคมนตรีเสนอ
พระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรา ๒๒ ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้
ความเห็นชอบ ในการนี ้จะเสนอพระนามพระ
ราชธิดาก็ได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว 
ให้ประธานรัฐสภาอญัเชิญองค์ผูส้บืราชสันตติ
วงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหา 
กษัตริย์สบืไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้
ประชาชนทราบ  
 ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือ
สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าที่
รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหนึ่งหรือให้ความ
เห็นชอบตามวรรคสอง 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๒๑  ในกรณีที่ราชบัลลังกห์ากว่าง
ลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตรยิไ์ด้ทรงแต่งตั้ง
พระรัชทายาทไวต้ามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการ
สืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้ว 
ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ 
และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อ
รับทราบ และให้ประธานรัฐสภาอญัเชิญองค์พระ
รัชทายาทข้ึนทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริยส์ืบไป 
แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ 
 ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็น
กรณีที่พระมหากษัตริย์มไิด้ทรงแตง่ตั้งพระรัช
ทายาทไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะองคมนตรีเสนอ
พระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรา ๒๐ ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้
ความเห็นชอบ  ในการนี้ จะเสนอพระนามพระ
ราชธิดาก็ได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้
ประธานรัฐสภาอญัเชิญองค์ผูส้ืบราชสันตติวงศ์
ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริยส์ืบไป แล้วให้
ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ 
 ให้น าความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๒๑  ในกรณีที่ราชบัลลังกห์ากว่าง
ลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตรยิไ์ด้ทรงแต่งตั้ง
พระรัชทายาทไวต้ามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการ
สืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้ว 
ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ 
และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อ
รับทราบ และให้ประธานรัฐสภาอญัเชิญองค์พระ
รัชทายาทข้ึนทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริยส์ืบไป 
แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศใหป้ระชาชน
ทราบ 

 ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็น
กรณีที่พระมหากษัตริย์มไิด้ทรงแตง่ตั้งพระรัช
ทายาทไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะองคมนตรีเสนอ
พระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรา ๒๐ ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้
ความเห็นชอบ  ในการนี้ จะเสนอพระนามพระ
ราชธิดาก็ได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้
ประธานรัฐสภาอญัเชิญองค์ผูส้ืบราชสันตติวงศ์
ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริยส์ืบไป แล้วให้
ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ 

 ให้น าความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง มา

ใช้บงัคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๔  ในระหว่างที่ยังไมม่ีประกาศ
อัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราช
สันตติวงศ์ขึ้นทรงราชยเ์ป็นพระมหากษัตริยต์าม

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๒๒  ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศ
อัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองคผ์ู้สืบราชสนัตติ
วงศ์ขึ้นทรงราชยเ์ป็นพระมหากษัตรยิ์ตามมาตรา ๒๑ 

 มาตรา ๒๒  ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศ
อัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราช
สันตติวงศ์ขึ้นทรงราชยเ์ป็นพระมหากษัตริยต์าม
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ผู้จัดท า 

๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

มาตรา ๒๓ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลาง
ก่อน แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลงในระหว่างที่
ได้แต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ตาม
มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือระหว่างเวลาที่
ประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ให้ผูส้ าเรจ็
ราชการแทนพระองค์นั้น ๆ แล้วแต่กรณ ีเป็น
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไป ทั้งนี้ จนกว่า
จะไดป้ระกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือ
องค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็น
พระมหากษตัริย ์ 
 ในกรณีที่ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งไว้และเป็นผูส้ าเรจ็ราชการแทน
พระองค์ต่อไปตามวรรคหนึ่งไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้ ให้ประธานองคมนตรีท าหน้าที่ผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลาง
ก่อน  
 ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเปน็ผูส้ าเรจ็
ราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือท าหน้าที่
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เปน็การช่ัวคราวตาม
วรรคสอง ให้น าบทบญัญัตมิาตรา ๒๐ วรรคสาม มา
ใช้บังคับ 

ให้ประธานองคมนตรเีป็นผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองคเ์ป็นการช่ัวคราวไปพลางก่อน แต่ในกรณีที่
ราชบลัลังก์ว่างลงในระหวา่งทีไ่ด้แตง่ตั้งผูส้ าเรจ็
ราชการแทนพระองค์ไวต้ามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา 
๑๗ หรือระหว่างเวลาที่ประธานองคมนตรเีป็น
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ วรรค
หนึ่ง ให้ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์นั้น ๆ แลว้แต่
กรณี เป็นผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไป ทั้งนี้ 
จนกวา่จะได้ประกาศอญัเชิญองค์พระรัชทายาท 
หรือองคผ์ูส้ืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เปน็
พระมหากษัตริย ์
 ในกรณีที่ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งไว้และเป็นผูส้ าเรจ็ราชการแทน
พระองค์ต่อไปตามวรรคหนึ่ง ไมส่ามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้ ให้ประธานองคมนตรีท าหน้าที่ผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลาง
ก่อน 
 ในกรณีที่ประธานองคมนตรเีป็นผูส้ าเรจ็
ราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือท า
หน้าที่ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการ
ช่ัวคราวตามวรรคสอง ให้น ามาตรา ๑๘ วรรค
สาม มาใช้บังคับ 

มาตรา ๒๑ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลาง
ก่อน แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงใน
ระหว่างที่ได้แต่งตั้งผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์
ไว้ตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หรือระหว่าง
เวลาที่ประธานองคมนตรเีป็นผูส้ าเร็จราชการ
แทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง ให้
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์นั้น ๆ แล้วแต่กรณี 
เป็นผู้ส าเรจ็ราชการแทนพระองค์ต่อไป ท้ังนี้ 
จนกว่าจะได้ประกาศอัญเชิญองคพ์ระรัชทายาท
หรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ข้ึนทรงราชย์เป็น
พระมหากษตัริย ์

 ในกรณีที่ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งไว้และเป็นผูส้ าเรจ็ราชการแทน
พระองค์ต่อไปตามวรรคหนึ่ง ไมส่ามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้ ให้ประธานองคมนตรีท าหน้าที่ผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลาง
ก่อน 

 ในกรณีที่ประธานองคมนตรเีป็นผูส้ าเรจ็
ราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือท า
หน้าท่ีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการ
ช่ัวคราวตามวรรคสอง ให้น ามาตรา ๑๘ วรรค
สาม มาใช้บังคับ 

 มาตรา ๒๕  ในกรณีที่คณะองคมนตรี
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา 
๒๓ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง หรือมาตรา ๒๔ วรรคสอง และอยู่ในระหว่าง

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๒๓  ในกรณีที่คณะองคมนตรี
จะต้องปฏิบัตหิน้าท่ีตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา 
๒๑ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง หรือมาตรา ๒๒ วรรคสอง และอยู่ใน

 มาตรา ๒๓  ในกรณีที่คณะองคมนตรี
จะต้องปฏิบัตหิน้าท่ีตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา 
๒๑ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะต้อง
ปฏิบัติเป็นหรือท าหน้าท่ีผูส้ าเร็จราชการแทน
พระองค์ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
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๑๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
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ที่ไม่มีประธานองคมนตรีหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะองคมนตรีที่เหลืออยู่เลือก
องคมนตรีคนหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ประธานองคมนตรี 
หรือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม แล้วแต่
กรณี 

ระหว่างที่ไมม่ีประธานองคมนตรี หรือมีแตไ่ม่
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้ ให้คณะองคมนตรีที่
เหลืออยู่เลือกองคมนตรคีนหนึ่งเพือ่ท าหน้าท่ี
ประธานองคมนตรี หรือปฏบิัติหนา้ที่ตามมาตรา 
๑๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๒ 
วรรคสาม แล้วแต่กรณ ี

หรือมาตรา ๒๒ วรรคสอง และอยูใ่นระหว่างที่ไม่
มีประธานองคมนตรี หรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้ ให้คณะองคมนตรีที่เหลอือยู่เลือก
องคมนตรีคนหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ประธานองคมนตรี 
หรือปฏิบัตเิป็นหรือท าหน้าท่ีผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึงหรือ
วรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๒ วรรคสามสอง 
แล้วแต่กรณ ี

  มาตรา ๒๖  การถวายสัตย์ปฏญิาณต่อ
พระมหากษตัริยต์ามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
พระมหากษตัริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
กระท าต่อพระรัชทายาทซึ่งบรรลนุิติภาวะแล้วหรือ
ต่อผู้แทนพระองค์ ก็ได ้

 มาตรา ๒๔  การถวายสัตย์ปฏญิาณต่อ
พระมหากษตัริยต์ามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
พระมหากษตัริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
กระท าต่อพระรัชทายาทซึ่งบรรลนุิติภาวะแล้ว 
หรือต่อผู้แทนพระองค์ก็ได ้
 ในระหว่างที่ยังมิได้ถวายสตัย์ปฏญิาณตาม
วรรคหนึ่ง ให้ผู้ซึ่งต้องถวายสัตย์ปฏิญาณปฏิบตัิ
หน้าท่ีไปพลางก่อนได ้

 มาตรา ๒๔  การถวายสัตย์ปฏญิาณต่อ
พระมหากษตัริยต์ามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
พระมหากษตัริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
กระท าต่อพระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิตภิาวะ
แล้ว หรือต่อผู้แทนพระองค์ก็ได ้

 ในระหว่างที่ยังมิได้ถวายสตัย์ปฏญิาณตาม
วรรคหนึ่ง จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ซึ่ง
ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณปฏบิัติหน้าที่ไปพลางก่อน
ก็ได ้

 หมวด ๒ 
ประชาชน 

  

หมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

ส่วนที่ ๒ 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

หมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

ไม่มีการแก้ไข 

ส่วนที ่๑ 
บทท่ัวไป 

ตอนที่ ๑ 
บทท่ัวไป 

  

 มาตรา ๒๖  การใช้อ านาจโดยองค์กรของ
รัฐทุกองค์กร ต้องค านึงถึงศักดิ์ศรคีวามเป็น
มนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี ้
 

 มาตรา ๓๐  ศักดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ และ
สิทธิและเสรภีาพที่รัฐธรรมนญูนี้รบัรองไว้โดยชัดแจ้ง 
โดยปรยิาย หรือโดยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
ย่อมไดร้ับความคุ้มครอง และผูกพันรัฐสภา คณะ 
รัฐมนตร ีศาล รวมทั้งองค์กรตามรฐัธรรมนญู และ

 มาตรา ๒๕  สิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย นอกจากท่ีบัญญัตคิุ้มครองไว้เป็นการ
เฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดทีม่ิได้หา้มหรือ
จ ากัดไว้ในรัฐธรรมนญูหรือในกฎหมายอื่น บุคคล
ย่อมมีสิทธิและเสรภีาพที่จะท าการนั้นได้และ

 มาตรา ๒๕  สิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย นอกจากท่ีบัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการ
เฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดทีม่ิได้หา้มหรือ
จ ากัดไว้ในรัฐธรรมนญูหรือในกฎหมายอื่น บุคคล
ย่อมมีสิทธิและเสรภีาพที่จะท าการนั้นได้และ
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 มาตรา ๒๗  สิทธิและเสรภีาพทีร่ัฐธรรมนญูนี้
รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญู ย่อมได้รับความ
คุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรฐัมนตรี ศาล 
รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงาน
ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับ
กฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง 
 มาตรา ๒๘  บุคคลย่อมอ้างศักดิศ์รีความ
เป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรภีาพของตนได้
เท่าที่ไมล่ะเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่
เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไมข่ัดต่อศีลธรรม
อันดีของประชาชน  
 บุคคลซึ่งถูกละเมดิสิทธิหรือเสรีภาพท่ี
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว ้สามารถยกบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนญูนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกข้ึน
เป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได ้
 บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับ
ให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้
โดยตรง  หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมี
กฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและ
เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว ให้การ
ใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสรมิ 
สนับสนุน และช่วยเหลือจากรัฐ ในการใช้สิทธิ
ตามความในหมวดนี ้

หน่วยงานของรัฐ โดยตรงในการตรากฎหมาย การ
ใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง 
 การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทกุองค์กร 
ต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ตลอดจนสิทธิ
และเสรภีาพ ตามบทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนญูนี ้
 มาตรา ๓๒  บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ย่อมมีเสรภีาพที่จะกระท าการใด และย่อมใช้
สิทธิและเสรภีาพของตนได้  ท้ังนี้ เท่าที่ไมล่ะเมิด
สิทธิและเสรภีาพของบุคคลอื่น ไมเ่ป็นปฏิปักษ์ต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบ
เรียบร้อยหรือศลีธรรมอันดีของประชาชน 
 บุคคลซึ่งถูกละเมดิสิทธิหรือเสรีภาพท่ี
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อ
ต่อสู้คดีในศาลได ้
 บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับ
ให้รัฐต้องปฏิบัตติามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้โดยตรง  
ในกรณีที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพในเรื่องใดมี
กฎหมายบญัญตัิรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิหรือ
เสรภีาพที่รัฐธรรมนูญนีร้ับรองไว้แล้ว ให้การใช้สิทธิ
หรือเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายบญัญัติ  
แต่หากเป็นกรณีที่รัฐธรรมนญูนี้รบัรองสิทธิหรือ
เสรภีาพให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ แมย้ังไมม่ี
การตรากฎหมายดังกล่าว บุคคลกย็่อมสามารถใช้
สิทธิทางศาลได้โดยตรง 
 การตรากฎหมายเพื่อก าหนดการใช้สิทธิหรือ
เสรภีาพของบุคคลตามวรรคสาม จะกระทบต่อ
สาระส าคญัแห่งสิทธิหรือเสรีภาพ หรือเป็นอุปสรรค

ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนญู ตราบเท่าที่
การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่าน้ันไม่กระทบ 
กระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ 
ความสงบเรียบร้อยหรือศลีธรรมอนัดีของ
ประชาชน และไม่ละเมดิสิทธิหรือเสรภีาพของ
บุคคลอื่น 
 

ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนญู ตราบเท่าท่ี
การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่าน้ันไม่กระทบ 
กระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ 
ความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอันดีของประชาชน 
และไม่ละเมดิสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 

 สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือให้เปน็ไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แมย้ังไม่
มีการตรากฎหมายนั้นข้ึนใช้บังคับ บุคคลหรือ
ชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรภีาพนั้นไดต้าม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญู 

 บุคคลซึ่งถูกละเมดิสิทธิหรือเสรีภาพท่ี
ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนญู สามารถยก
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล
หรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสูค้ดีในศาลได้ 
 บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูก
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท า
ความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะ
ได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
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ต่อการใช้สิทธิหรือเสรภีาพเกินสมควรตามหลักความ
ได้สดัส่วน มไิด ้
 รัฐมีหน้าท่ีต้องคุ้มครอง ส่งเสริม และ
ช่วยเหลือให้การใช้สิทธิและเสรภีาพเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

  มาตรา ๓๑  สิทธิของบุคคลที่รัฐธรรมนญูนี้
รับรองไว้ ก่อให้เกิดหน้าที่แกร่ัฐและหน่วยงานของ
รัฐในการด าเนินการใหส้ัมฤทธ์ิผล  ทั้งนี้ ให้รัฐ
ด าเนินการดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามความสามารถ
ทางการคลังของรัฐ 

  

 มาตรา ๔  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ 
เสรภีาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อม
ได้รับความคุ้มครอง 
 มาตรา ๒๙  การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท ามิได ้
เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแห่ง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อการทีร่ัฐธรรมนูญนี้ก าหนด
ไว้และเท่าที่จ าเป็น และจะกระทบกระเทือน
สาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรภีาพนั้นมิได ้ 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับ
เป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณี
ใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการ
เจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่
ให้อ านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้
น ามาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๔  ไมม่ีการแกไ้ข 
 มาตรา ๓๓  ตรงกับมาตรา ๒๙ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ 

 มาตรา ๒๖  การตรากฎหมายที่มผีลเป็น
การจ ากัดสิทธิหรือเสรภีาพของบุคคล ต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
รัฐธรรมนูญมไิด้บญัญตัิเง่ือนไขไว้ กฎหมาย
ดังกล่าวต้องค านึงถึงหลักนิตธิรรม ไม่เพิ่มภาระ
หรือจ ากัดสิทธิหรือเสรภีาพของบุคคลเกินสมควร
แก่เหตุ หรือจะกระทบต่อศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์
ของบุคคลมิได้ และต้องระบุเหตุผลความจ าเป็น
ในการจ ากัดสิทธิและเสรภีาพไวด้ว้ย 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมผีลใช้บังคับ
เป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบคุคลหนึ่งเป็นการ
เจาะจง  
 

 มาตรา ๒๖  การตรากฎหมายที่มผีลเป็น
การจ ากัดสิทธิหรือเสรภีาพของบุคคล ต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
รัฐธรรมนูญมไิด้บญัญตัิเง่ือนไขไว้ กฎหมาย
ดังกล่าวต้องค านึงถึงไม่ขดัต่อหลกันิติธรรม ไม่
เพิ่มภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
เกินสมควรแก่เหตุ หรือและจะกระทบต่อศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของบุคคลมไิด้ และรวมทั้งต้อง
ระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและ
เสรภีาพไวด้้วย 

 กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมผีลใช้บังคับ
เป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบคุคลหนึ่งเป็นการ
เจาะจง  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ส่วนที ่๒ 
ความเสมอภาค 

   

 ตอนที่ ๒ 
สิทธิมนษุยชน 

  

 มาตรา ๓๐  บุคคลย่อมเสมอกันใน
กฎหมายและไดร้ับความคุม้ครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน  
 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทยีมกัน  
 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตอ่บุคคล
เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่งถิ่นก าเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพกิาร สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคดิเห็นทางการเมือง
อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะ
กระท ามไิด ้ 
 มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค
หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 
 มาตรา ๓๑  บุคคลผูเ้ป็นทหาร ต ารวจ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ และพนักงานหรือ
ลูกจ้างขององค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่
จ ากัดในกฎหมายหรือกฎ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 

 มาตรา ๓๕  บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย
และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 
 ชายและหญิงมสีิทธิและเสรภีาพเท่าเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตอ่บุคคล
เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่งถิ่นก าเนิด เชื้อ
ชาติ ภาษา เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกาย สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได ้
 บุคคลซึ่งเป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการซึ่งมี
ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า และเจ้าหน้าที่อ่ืนของ
รัฐ ย่อมมสีิทธิและเสรภีาพตามรัฐธรรมนญู
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  เว้นแต่ทีจ่ ากัดไว้ใน
กฎหมายหรือกฎ เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเมือง 
สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 
 มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค
หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สทิธิและเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม  
 

 มาตรา ๒๗  บุคคลย่อมเสมอกันใน
กฎหมาย มสีิทธิและเสรีภาพและได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั  
 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทยีมกัน  
 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตอ่บุคคล 
ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพศ 
ความพิการ หรือเหตุอื่นใด จะกระท ามิได ้
 มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค
หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สทิธิหรือเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรือ
อ านวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ หรือ
ผู้ด้อยโอกาส ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมตามวรรคสาม  
 บุคคลผูเ้ป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างของ
องค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรภีาพเช่นเดียวกับ
บุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะ
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือ
จริยธรรม 
 

 มาตรา ๒๗  บุคคลย่อมเสมอกันใน
กฎหมาย มสีิทธิและเสรีภาพและได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั  
 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทยีมกัน  
 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตอ่บุคคล 
ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างระหวา่งบุคคลใน
เรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อาย ุความ
พิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญตัิแห่ง
รัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท ามิได ้

 มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค
หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สทิธิหรือเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรือ
อ านวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ หรือผูด้้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการ
เลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมตามวรรคสาม  
 บุคคลผูเ้ป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างของ
องค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรภีาพเช่นเดียวกับ
บุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะ
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือ
จริยธรรม 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ส่วนที ่๓ 
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 

   

 มาตรา ๓๒  บุคคลย่อมมีสิทธิและ
เสรภีาพในชีวิตและร่างกาย  
 การทรมาน ทารณุกรรม หรือการลงโทษ
ด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระท า
มิได้ แต่การลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือ
ตามทีก่ฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วย
วิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความใน
วรรคนี ้ 
 การจับและการคมุขังบุคคล จะกระท ามิได ้
เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่าง
อื่นตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใดอัน
กระทบต่อสิทธิและเสรภีาพตามวรรคหนึ่ง จะ
กระท ามไิด้  เว้นแตม่ีเหตตุามที่กฎหมายบญัญตัิ 
 ในกรณีที่มกีารกระท าซึ่งกระทบต่อสิทธิและ
เสรภีาพตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหาย พนักงาน
อัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของ
ผู้เสยีหาย มสีิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือ
เพิกถอนการกระท าเช่นว่านั้น รวมทั้งจะก าหนด
วิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสยีหาย
ที่เกิดขึ้นด้วยก็ได ้

 มาตรา ๓๖  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพใน
ชีวิตและร่างกาย 
 การทรมาน ทารณุกรรม หรือการลงโทษด้วย
วิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระท ามิได้  
แต่การลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือตามที่
กฎหมายบญัญตัิ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการ
โหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม 
 การจับและการคมุขังบุคคล จะกระท ามิได้  
เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอ่ืน
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใดอันกระทบ
ต่อสิทธิหรือเสรภีาพตามวรรคหนึง่ จะกระท ามไิด้  
เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญตัิ 
 

 มาตรา ๒๘  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ
ในชีวิตและร่างกาย 
 การจับและการคมุขังบุคคลจะกระท ามิได้ 
เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่าง
อื่นตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใดอัน
กระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรภีาพในชีวิตหรือ
ร่างกายจะกระท ามไิด้ เว้นแต่มีเหตุตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 การทรมาน ทารณุกรรม หรือการลงโทษ
ด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระท า
มิได้  
 

ไม่มีการแก้ไข 

ส่วนที ่๔ 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

   

 มาตรา ๓๙  บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา 
เว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมายทีใ่ช้อยู่ในเวลา
ที่กระท าน้ันบัญญตัิเป็นความผดิและก าหนดโทษ

 มาตรา ๓๗  บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้น
แต่ได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท า
นั้นบัญญัตเิป็นความผิดและก าหนดโทษไว้  และโทษ

 มาตรา ๒๙  บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา 
เว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมายทีใ่ช้อยู่ในเวลาที่
กระท าน้ันบัญญัติเป็นความผดิและก าหนดโทษไว้ 

ไม่มีการแก้ไข 
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ไว ้และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษ
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท า
ความผิดมิได ้
 ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด 
 ก่อนมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่า
บุคคลใดได้กระท าความผิด จะปฏบิัติต่อบุคคล
นั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมไิด้ 
 มาตรา ๔๐  บุคคลย่อมมสีิทธิใน
กระบวนการยตุิธรรม ดังต่อไปนี ้
 (๔) ผู้เสยีหาย ผู้ต้องหา โจทก ์จ าเลย คู่กรณ ี
ผู้มีสว่นได้เสีย หรือพยานในคด ีมีสิทธิได้รบัการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมในการด าเนินการตามกระบวนการ
ยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รบัการสอบสวนอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไมใ่ห้ถ้อยค าเปน็
ปฏิปักษ์ต่อตนเอง 
 (๗) ในคดีอาญา ผูต้้องหาหรือจ าเลยมีสิทธิ
ไดร้ับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสในการตอ่สู้คดีอย่าง
เพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยาน 
หลักฐานตามสมควร การไดร้ับความช่วยเหลือ
ในทางคดีจากทนายความ และการไดร้ับการปล่อย
ตัวช่ัวคราว 
 

ที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษท่ีก าหนดไว้ใน
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได ้
 ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา
หรือจ าเลยไม่มีความผดิ  และก่อนมีค าพิพากษาอัน
ถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิด จะ
ปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิด มไิด ้
 บุคคลย่อมไดร้ับความคุม้ครองมิให้ถูกบังคับ
ให้ให้ถ้อยค าซึ่งอาจท าให้ตนเองตอ้งรับผิดทางอาญา 
 มาตรา ๔๔  บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม ดังต่อไปนี ้
 (๔) ผู้เสยีหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จ าเลย คู่กรณี 
ผู้มีส่วนไดเ้สีย และพยานในคดี ไมว่่าจะมีเช้ือชาติ 
เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ หรือสถานะใด 
ย่อมมีสิทธิได้รับการปฏบิัติที่เหมาะสม  
 (๕) ในคดีอาญา ผูเ้สียหาย ผูต้้องหา จ าเลย 
และพยาน มสีิทธิไดร้ับความคุ้มครองและความ
ช่วยเหลือท่ีจ าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ  ได้รบัการ
สอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เปน็ธรรม และมี
มาตรฐานที่ชัดเจน  ผู้ต้องหาและจ าเลยมีสิทธิได้รับ
ความช่วยเหลือทางคดจีากทนายความหรือท่ีปรึกษา
กฎหมายซึ่งมคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญ  การไดร้ับการ
ปล่อยตัวช่ัวคราวเป็นหลักเว้นแต่มเีหตุตามที่
กฎหมายบญัญตัิ และรับทราบเหตุผลประกอบการ
สั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ  

และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่
บัญญัตไิว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท า
ความผิดมิได ้
 ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค า
พิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท า
ความผิด จะปฏิบตัิต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็น
ผู้กระท าความผดิมไิด ้
 การควบคุมหรือคุมขังผูต้้องหาหรอืจ าเลย
ให้กระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็น เพื่อป้องกันมิให้มี
การหลบหนี  
 ในคดีอาญา จะบังคับให้บุคคลใหก้ารเป็น
ปฏิปักษ์ต่อตนเองมไิด ้
 ค าขอประกันผูต้้องหาหรือจ าเลยใน
คดีอาญา ต้องได้รับการพิจารณา และจะเรียก
หลักประกันจนเกินควรแก่กรณมีิได้ การไม่ให้
ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 มาตรา ๓๘  การเกณฑ์แรงงานจะกระท า
มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการป้องปัดภัย
พิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดย

 มาตรา ๕๖ วรรคสาม  การเกณฑ์แรงงานจะ
กระท ามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการป้องปัดภัย
พิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัย

 มาตรา ๓๐  การเกณฑ์แรงงานจะกระท า
มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ 
หรือในขณะที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

 มาตรา ๓๐  การเกณฑ์แรงงานจะกระท า
มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ 
หรือในขณะที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
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อาศัยอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมายซึ่งให้
กระท าได้ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะ
สงครามหรือการรบ หรือในระหวา่งเวลาที่มี
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎ
อัยการศึก 

อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งให้กระท าได้ใน
ระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ 
หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือเป็นกรณีที่กฎหมาย
บัญญัติให้กระท าได้ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของ
ศาลเพื่อประโยชน์ในการก าหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความ
ประพฤติของผู้กระท าความผิด 

หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือในระหว่างที่
ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม 
 

หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือในระหว่าง
เวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ 

 

 มาตรา ๓๗  บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์
ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธิ
นิยมในทางศาสนา และย่อมมเีสรภีาพในการ
ปฏิบัติตามศาสนธรรม  ศาสนบญัญัติ หรือ
ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่
เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็น
การขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  
 ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคล
ย่อมไดร้ับความคุ้มครองมิใหร้ัฐกระท าการใด ๆ 
อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมี
ควรได้ เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา 
ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบตัิตามศาสน
ธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม
ความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น 

 มาตรา ๔๑  บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ใน
การนับถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยม
ในทางศาสนา และย่อมมีเสรภีาพในการปฏิบัติ
ตามศาสนธรรม ศาสนบญัญตัิ หรอืปฏิบัติพิธีกรรม
ตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เปน็ปฏิปักษ์ต่อ
หน้าท่ีของพลเมืองและไม่ขัดต่อความสงบเรยีบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อม
ได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระท าการใด ๆ อันเป็น
การรอนสิทธิหรือเสยีประโยชน์อันควรมีควรได้ 
เพราะเหตุที่นับถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธิ
นิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัตติามศาสนธรรม 
ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ 
แตกต่างจากบุคคลอื่น 
 

 มาตรา ๓๑  บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์
ในการถือศาสนา และย่อมมเีสรีภาพในการปฏิบัติ
หรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน 
แต่ต้องไมเ่ป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาว
ไทย ไมเ่ป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ และไม่
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
 

 มาตรา ๓๑  บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์
ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติ
หรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน 
แต่ต้องไมเ่ป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาว
ไทย ไมเ่ป็นอันตรายต่อความมั่นคงปลอดภัยของ
รัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน 

 มาตรา ๓๕  สิทธิของบุคคลในครอบครัว 
เกียรตยิศ ช่ือเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว 
ย่อมไดร้ับความคุ้มครอง  
 การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความ
หรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็น
การละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลใน

 มาตรา ๓๘  สิทธิของบุคคลในครอบครัว 
ย่อมไดร้ับความคุ้มครอง 
 สิทธิในเกียรติยศ ช่ือเสียง ข้อมูลสว่นบุคคล 
ตลอดจนความเป็นอยูส่่วนตัวของบุคคล ย่อมได้รบั
ความคุ้มครอง  การจ ากัดสิทธิดังกล่าวจะกระท ามไิด้  
เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 

 มาตรา ๓๒  บุคคลย่อมมีสิทธิในความ
เป็นอยู่ส่วนตัว เกยีรตยิศ ช่ือเสียง และครอบครัว 
 การกระท าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบ
ต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหน่ึง หรือการน า
ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชนไ์มว่่าในทางใด ๆ 
จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม

 มาตรา ๓๒  บุคคลย่อมมีสิทธิในความ
เป็นอยู่ส่วนตัว เกยีรตยิศ ช่ือเสียง และครอบครัว 

 การกระท าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบ
ต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหน่ึง หรือการน า
ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชนไ์มว่่าในทางใด ๆ 
จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม
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๑๗ 
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ครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเป็นอยู่
ส่วนตัว จะกระท ามไิด้ เว้นแต่กรณีที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 บุคคลย่อมมสีิทธไิดร้ับความคุม้ครองจากการ
แสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมลูส่วนบคุคลที่
เกี่ยวกบัตน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ

เฉพาะเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 บุคคลย่อมมสีิทธไิดร้ับความคุม้ครองจากการ
แสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมลูส่วนบคุคลที่
เกี่ยวกบัตนตามที่กฎหมายบญัญัต ิ การแสวงประโยชน์
จากการเช่ือมโยงข้อมลูส่วนบุคคลโดยผา่นระบบต่าง ๆ  
จะกระท าไดเ้ฉพาะเพยีงเท่าที่กฎหมายบญัญตั ิ

บทบัญญัติแห่งกฎหมายทีต่ราขึ้นเพียงเท่าที่
จ าเป็นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 

บทบัญญัติแห่งกฎหมายทีต่ราขึ้นเพียงเท่าที่
จ าเป็นที่เป็นเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ 

 มาตรา ๓๓  บุคคลย่อมมีเสรีภาพใน
เคหสถาน 
 บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่
อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข  
 การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความ
ยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้น
เคหสถานหรือในที่รโหฐาน จะกระท ามิได้  เว้นแต่
มีค าสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๓๙  บุคคลย่อมมีเสรีภาพใน
เคหสถาน และย่อมไดร้ับความคุม้ครองในการอยู่
อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข 
 การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความ
ยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้น
เคหสถานหรือในที่รโหฐาน จะกระท ามิได้  เว้นแต่มี
ค าสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ

 มาตรา ๓๓  บุคคลย่อมมีเสรีภาพใน
เคหสถาน 
 การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความ
ยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการค้นเคหสถาน
หรือท่ีรโหฐานจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือ
หมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 

ไม่มีการแก้ไข 

ส่วนที ่๗ 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล

และสื่อมวลชน 

   

 มาตรา ๔๕  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ 
การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น  
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระท า
มิได ้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ 
เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรตยิศ ช่ือเสียง 
สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของ
บุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกัน

 มาตรา ๔๒  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
แสดงความคดิเห็นและเผยแพรค่วามคิดเห็นของตน
โดยการพูด การเขยีน การพิมพ์ การโฆษณา และ
การสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระท า
มิได้  เว้นแตโ่ดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ เพื่อ
คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง ข้อมูล
ส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่
ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย

 มาตรา ๓๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดง
ความคดิเห็น การพูด การเขยีน การพิมพ์ การ
โฆษณา และการสื่อความหมายโดยวธิีอ่ืน การจ ากดั
เสรภีาพดังกล่าวจะกระท ามไิด้ เว้นแต่โดยอาศยั
อ านาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อ
รักษาความมั่นคงของรฐั เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือ
เสรภีาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรยีบรอ้ย
หรือศลีธรรมอันดีของประชาชน เพือ่ป้องกันสขุภาพ
ของประชาชน หรือเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดความ
แตกแยกหรือเกลยีดชังในสังคม  

 มาตรา ๓๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
แสดงความคดิเห็น การพูด การเขยีน การพิมพ์ 
การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น 
การจ ากัดเสรภีาพดังกล่าวจะกระท ามิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อ
คุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อ
รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศลีธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน  
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หรือระงับความเสื่อมทรามทางจติใจหรือสุขภาพ
ของประชาชน  
 การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ ์หรอื
สื่อมวลชนอื่นเพื่อลดิรอนเสรภีาพตามมาตรานี ้
จะกระท ามิได ้ 
 การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืน
เสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นท้ังหมดหรือ
บางส่วน หรือการแทรกแซงด้วยวธิีการใด ๆ 
เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี ้จะกระท ามิได ้
เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแห่ง
กฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง 
 การให้น าข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่
ตรวจก่อนน าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์ หรือ
สื่อมวลชนอื่น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะกระท าใน
ระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งนี้
จะต้องกระท าโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง  
 เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่มวลชน
อื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาตไิทย  
 การให้เงินหรือทรัพยส์ินอ่ืนเพื่ออุดหนุน
กิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนของ
เอกชน รัฐจะกระท ามิได ้
 มาตรา ๕๐  บุคคลย่อมมเีสรีภาพในทาง
วิชาการ  
 การศึกษาอบรม การเรยีนการสอน การ
วิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ 
ย่อมไดร้ับความคุ้มครอง ท้ังนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อ
หน้าที่ของพลเมืองหรอืศลีธรรมอันดขีองประชาชน 

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกัน
หรือระงับความเสื่อมทรามทางจติใจหรือสุขภาพของ
ประชาชน 
 มาตรา ๕๑  เสรีภาพในทางวิชาการย่อม
ได้รับความคุ้มครอง 
 การศึกษาอบรม การเรยีนการสอน การวิจัย 
และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อม
ได้รับความคุ้มครอง  ท้ังนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของ
พลเมืองหรือศลีธรรมอันดีของประชาชน 
 การวิเคราะห์หรือวิจารณ์ค าพิพากษา ค า
วินิจฉัย หรือค าสั่งของศาล และการเผยแพร่การ
วิเคราะหห์รือวิจารณด์ังกล่าวท่ีไดก้ระท าโดยสุจริต
ตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

 เสรภีาพทางวิชาการย่อมได้รับความ
คุม้ครอง แต่การใช้เสรีภาพน้ันต้องไม่เป็นการขดั
ต่อหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย หรือขัดต่อศีลธรรม
อันดีของประชาชน 
 

หรือเพื่อป้องกันมใิห้เกิดความแตกแยกหรือ

เกลียดชังในสังคม 

 เสรภีาพทางวิชาการย่อมได้รับความ
คุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพน้ันต้องไม่เป็นการขัด
ต่อหน้าท่ีของปวงชนชาวไทยหรือขัดต่อศีลธรรม
อันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้น
ความเห็นตา่งของบุคคลอื่น 
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 มาตรา ๔๕  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
แสดงความคดิเห็น การพูด การเขยีน การพิมพ์ 
การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น  
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระท า
มิได ้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ 
เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรตยิศ ช่ือเสียง 
สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของ
บุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกัน
หรือระงับความเสื่อมทรามทางจติใจหรือสุขภาพ
ของประชาชน  
 การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ ์หรอื
สื่อมวลชนอื่นเพื่อลดิรอนเสรภีาพตามมาตรานี ้
จะกระท ามิได ้ 
 การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืน
เสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นท้ังหมดหรือ
บางส่วน หรือการแทรกแซงด้วยวธิีการใด ๆ 
เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี ้จะกระท ามิได ้
เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแห่ง
กฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง 
 การให้น าข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่
ตรวจก่อนน าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ ์หรือ
สื่อมวลชนอื่น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะกระท าใน
ระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งนี้
จะต้องกระท าโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง 
 

 มาตรา ๔๘  เสรีภาพของสื่อมวลชนในการ
ประกอบวิชาชีพตามจรยิธรรมเพื่อประโยชน์
สาธารณะในการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของประชาชน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรอบดา้น รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ย่อมไดร้ับความคุ้มครอง 
 การสั่งปิดกิจการสื่อมวลชนเพื่อลดิรอน
เสรภีาพตามมาตรานี้ จะกระท ามไิด้ 
 การห้ามสื่อมวลชนเสนอข่าวสารหรือแสดง
ความคิดเห็นท้ังหมดหรือบางส่วน หรือการ
แทรกแซงด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตาม
มาตรานี้ จะกระท ามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความ
มั่นคงของรัฐ  เพ่ือคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ 
ช่ือเสียง ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัวหรือ
ความเป็นอยูส่่วนตัวของบุคคลอื่น  เพื่อรักษาความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือ
เพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือ
สุขภาพของประชาชน  
 การให้น าข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
ก่อนน าไปโฆษณาในสื่อมวลชน จะกระท ามิได้  เว้นแต่
จะกระท าในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม  
และจะต้องกระท าโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสาม 
 เจ้าของกิจการสื่อมวลชนต้องเป็นพลเมือง  
และพลเมืองไม่อาจเป็นเจา้ของกิจการสื่อมวลชน
หรือผู้ถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หลาย
กิจการ ในลักษณะที่อาจมผีลเป็นการครอบง าหรือ
ผูกขาดการน าเสนอข้อมลูข่าวสารหรือความคดิเห็น

 มาตรา ๓๕  บุคคลซึ่งประกอบอาชีพ
สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือ
การแสดงความความคดิเห็นตามจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ 
 การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนอื่นเพื่อลดิรอนเสรภีาพตามวรรคหนึ่ง 
จะกระท ามิได้  
 การให้น าข่าวสารหรือข้อความใด ๆ ที่ผู้
ประกอบอาชีพสื่อมวลชนจดัท าขึ้น ไปให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจก่อนน าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์
หรือสื่อใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะกระท าใน
ระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม 
 เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่มวลชน
อื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาตไิทย  
 การให้เงินหรือทรัพยส์ินอ่ืนเพื่ออุดหนุน
กิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนของเอกชน 
รัฐจะกระท ามไิด้  หน่วยงานของรฐัท่ีใช้จ่ายเงิน
หรือทรัพย์สินใหส้ื่อมวลชน ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ใน
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการอื่นใดใน
ท านองเดียวกัน ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และให้ประกาศให้ประชาชน
ทราบด้วย  
 เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัตหิน้าท่ีสือ่มวลชน
ย่อมมีเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง แตต่อ้งปฏิบัติหน้าท่ี
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจของ
หน่วยงานท่ีตนสังกัดอยู ่
 

 มาตรา ๓๕  บุคคลซึ่งประกอบอาชีพ
วิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรภีาพในการเสนอ
ข่าวสารหรือการแสดงความคดิเหน็ตามจรยิธรรม
แห่งวิชาชีพ 

 การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนอื่นเพื่อลดิรอนเสรภีาพตามวรรคหนึ่ง 
จะกระท ามิได้  
 การให้น าข่าวสารหรือข้อความใด ๆ ที่ผู้
ประกอบอาชีพวิชาชีพสื่อมวลชนจัดท าขึ้น ไปให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจก่อนน าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์
หรือสื่อใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะกระท าใน
ระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม 

 เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่มวลชน
อื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาตไิทย  
 การให้เงินหรือทรัพยส์ินอ่ืนเพื่ออุดหนุน
กิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนของเอกชน 
รัฐจะกระท ามไิด้  หน่วยงานของรฐัท่ีใช้จ่ายเงิน
หรือทรัพย์สินใหส้ื่อมวลชน ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ใน
การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการอื่น
ใดในท านองเดียวกัน ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และให้ประกาศให้ประชาชน
ทราบด้วย  
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งปฏิบัตหิน้าท่ีสือ่มวลชน
ย่อมมีเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง แตต่อ้งปฏิบัติ
หน้าทีใ่หส้อดคล้องกับค านึงถึงวัตถุประสงค์และ
ภารกิจของหน่วยงานท่ีตนสังกดัอยู่ด้วย 
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 เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่มวลชน
อื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาตไิทย  
 การให้เงนิหรือทรัพยส์ินอ่ืนเพื่ออุดหนุน
กิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนของ
เอกชน รัฐจะกระท ามิได ้
 มาตรา ๔๖  พนักงานหรือลูกจ้างของ
เอกชนท่ีประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชน
อื่น ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดง
ความคิดเห็นภายใต้ข้อจ ากัดตามรฐัธรรมนญู 
โดยไม่ตกอยูภ่ายใต้อาณัติของหนว่ยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของ
กิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมแห่งการ
ประกอบวิชาชีพ และมสีิทธิจัดตั้งองค์กรเพื่อ
ปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความเปน็ธรรม  
รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ 
 ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ใน
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือ
สื่อมวลชนอื่น ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงาน
หรือลูกจ้างของเอกชนตามวรรคหนึ่ง 
 การกระท าใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าของกิจการ อันเป็นการ
ขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของบุคคลตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการจงใจใช้
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบและไม่มีผลใช้บังคับ  เว้น

ต่อสังคม หรือมีผลเป็นการขัดขวางการรับรู้ข้อมลู
ข่าวสาร หรือปดิกั้นการไดร้ับข้อมลูข่าวสารที่
หลากหลายของประชาชน  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะเปน็เจ้าของ
กิจการหรือถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชน มิได้  ไม่ว่าใน
นามของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็นเจา้ของกิจการหรือ
ถือหุ้นแทน หรือจะด าเนินการโดยวิธีการอื่น ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ท่ีจะท าให้สามารถบริหาร
กิจการดังกล่าวได้ในท านองเดียวกบัการเป็นเจา้ของ
กิจการหรือผู้ถือหุ้นในกิจการดังกล่าว 
 รัฐจะให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นหรือสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนใดเพื่ออุดหนุนกิจการสื่อมวลชนของ
เอกชนมิได ้ การซื้อโฆษณาหรือบริการอื่นจาก
สื่อมวลชนโดยรัฐ จะกระท าได้ก็แต่เฉพาะโดยอาศัย
อ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายที่ก าหนดขึ้นเพื่อ
การนั้น โดยใหเ้ปิดเผยการจัดสรรงบประมาณให้แต่
ละรายด้วย 
 มาตรา ๔๙  พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชน
ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชน ย่อมมีเสรีภาพในการ
เสนอข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นภายใต้
ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติ
ของรัฐหรือเจ้าของกิจการนั้น แตต่้องไม่ขัดต่อ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดอืนประจ า
และเจา้หน้าท่ีอื่นของรัฐซึ่งปฏิบัตหิน้าท่ีสื่อมวลชน 
ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของ
เอกชนตามวรรคหนึ่ง 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

แต่เป็นการกระท าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ
จริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ 
 

 การกระท าใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือเจ้าของกิจการ อันเปน็การขัดขวางหรือ
แทรกแซงการเสนอข้อมูลข่าวสารหรือแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นสาธารณะของบคุคลตามวรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการจงใจใช้อ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบและไม่มผีลใช้บังคับ  เว้นแต่เป็น
การกระท าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ 
 ให้มีกฎหมายว่าด้วยองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน
ซึ่งประกอบด้วยบุคคลในวิชาชีพสือ่มวลชนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมทั้งผู้แทน
องค์การภาคประชาสังคมและผู้บรโิภค  เพื่อปกป้อง
เสรภีาพและความเป็นอิสระของสือ่มวลชนตาม
มาตรา ๔๘ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานแห่ง
วิชาชีพ พิจารณาค าร้องขอความเป็นธรรมของผู้ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากการใช้เสรีภาพตามมาตรา ๔๘ 
และคุ้มครองสวสัดิภาพของบุคคลตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง 

 มาตรา ๓๖  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
สื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย  
 การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่ง
สื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้งการกระท า
ด้วยประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่ง
สื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมตีิดต่อถึงกันจะกระท า
มิได ้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ  
 

 มาตรา ๔๐  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
สื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสาร
ที่บุคคลมีตดิต่อถึงกัน รวมทั้งการกระท าด้วย
ประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสาร
ทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน จะกระท ามไิด้  เว้น
แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมาย 
เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรฐั หรือเพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือศลีธรรมอนัดีของประชาชน 

 มาตรา ๓๖  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
ติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใด ๆ  
 การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่
บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระท าด้วย
ประการใด ๆ เพื่อให้ล่วงรู้หรือไดม้าซึ่งข้อมูลที่
บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่ง
หรือหมายของศาลหรือมเีหตุอยา่งอื่นตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 

ไม่มีการแก้ไข 
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หรือเพื่อรักษาความสงบเรยีบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน 

ส่วนที ่๕ 
สิทธิในทรัพย์สิน 

   

 มาตรา ๔๑  สิทธิของบุคคลในทรพัย์สิน
ย่อมไดร้ับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและ
การจ ากัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ 
 การสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง 
สิทธิของบุคคลในการสบืมรดกย่อมเป็นไปตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 มาตรา ๔๒  การเวนคืนอสังหารมิทรพัย์จะ
กระท ามิได ้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมาย เฉพาะกจิการของรัฐเพือ่การอันเป็น
สาธารณูปโภค การอันจ าเป็นในการป้องกันประเทศ 
การไดม้าซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การ
ส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูป
ที่ดิน การอนรุักษ์โบราณสถานและแหล่งทาง
ประวตัิศาสตร ์หรือเพื่อประโยชนส์าธารณะอย่างอื่น 
และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เปน็ธรรมภายในเวลาอัน
ควรแกเ่จ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาทีไ่ดร้ับ
ความเสยีหายจากการเวนคนืนั้น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ 
 การก าหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้อง
ก าหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยค านึงถึงราคาที่ซื้อ
ขายกันตามปกติในท้องตลาด การได้มา สภาพและ
ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ความเสียหายของผู้ถูก

 มาตรา ๔๓  สิทธิในทรัพย์สินย่อมได้รับความ
คุ้มครอง  แต่การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินต้อง
ค านึงถึงประโยชน์สาธารณะด้วย  ขอบเขตแห่งสิทธิ
และการจ ากัดสิทธิเช่นว่านั้นย่อมเป็นไปตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 การสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง  สิทธิ
ในการสืบมรดกย่อมเป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 
 การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจ์ะกระท ามิได้  
เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 
เฉพาะในกิจการของรัฐเพื่อประโยชน์ในการจัดท า
บริการสาธารณะหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่าง
อื่น หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดทีด่ินทดแทนให้แก่ผู้
ถูกเวนคืนเพื่อความเป็นธรรม  โดยในกฎหมายนั้น
ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและก าหนด
ระยะเวลาการเข้าใช้อสังหารมิทรพัย์ไว้ให้ชัดแจ้ง  
รวมทั้งต้องมีการชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายใน
เวลาอันควรแกเ่จ้าของตลอดจนผูท้รงสิทธิบรรดาที่
ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนนั้น  และในการ
ก าหนดค่าทดแทนต้องค านึงถึงราคาที่ซื้อขายกัน
ตามปกติในท้องตลาด การได้มา สภาพและทีต่ั้งของ
อสังหาริมทรัพย์ ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน และ
ประโยชน์ท่ีรัฐและผู้ถูกเวนคืนได้รบัจากการใช้สอย
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนและสว่นท่ีเหลือจากการ
ถูกเวนคืน ค่าทดแทนนั้นอาจรวมถึงทรัพย์สินหรือ

 มาตรา ๓๗  บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สิน
และการสืบมรดก 
 ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากดัสทิธิเช่นว่า
นี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจ์ะกระท ามิได้ 
เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแห่ง
กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค 
การป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพยากร 
ธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน 
และต้องชดใช้ค่าทดแทนท่ีเป็นธรรมภายในเวลา
อันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสทิธิบรรดาที่
ได้รับความเสียหายจากการเวนคืน โดยค านึงถึง
ประโยชนส์าธารณะ ผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคืน 
รวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับจากการ
เวนคืนนั้น 
 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้กระท าเพียง
เท่าที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อการที่บัญญตัิไว้ในวรรค
สาม เว้นแต่เป็นการเวนคืนเพื่อน าอสังหาริมทรัพย์
ที่เวนคืนไปชดเชยให้เกดิความเป็นธรรมแก่
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคนืตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 กฎหมายเวนคืนอสังหารมิทรัพยต์อ้งระบุ
วัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและก าหนด
ระยะเวลาการเข้าใช้อสังหารมิทรพัย์ให้ชัดแจ้ง 

 มาตรา ๓๗  บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สิน
และการสืบมรดก 

 ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากดัสทิธิเช่นว่า
นี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจ์ะกระท ามิได้ 
เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแห่ง
กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค 
การป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพยากร 
ธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน 
และต้องชดใช้ค่าทดแทนท่ีเป็นธรรมภายในเวลา
อันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสทิธิบรรดาที่
ได้รับความเสียหายจากการเวนคืน โดยค านึงถึง
ประโยชนส์าธารณะ ผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคืน 
รวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับจากการ
เวนคืนนั้น 

 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้กระท า
เพียงเท่าทีจ่ าเป็นต้องใช้เพื่อการทีบ่ัญญัตไิว้ใน
วรรคสาม เว้นแตเ่ป็นการเวนคืนเพื่อน า
อสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไปชดเชยให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่เจ้าของอสังหารมิทรพัย์ท่ีถูกเวนคืน
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 กฎหมายเวนคืนอสังหารมิทรัพยต์อ้งระบุ
วัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและก าหนด
ระยะเวลาการเข้าใช้อสังหารมิทรพัย์ให้ชัดแจ้ง 
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เวนคืน และประโยชน์ท่ีรัฐและผู้ถูกเวนคืนได้รับ
จากการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน 
 กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุ
วัตถุประสงคแ์ห่งการเวนคืนและก าหนดระยะเวลา
การเข้าใช้อสังหาริมทรัพยไ์ว้ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้
เพื่อการนัน้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังกลา่ว ต้อง
คืนให้เจ้าของเดมิหรือทายาท  
 การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือ
ทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนค่า
ทดแทนท่ีชดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ

สิทธิอื่นก็ได้  ในกรณีทีม่ิได้ใช้เพื่อการนั้นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรือ
ทายาท  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 

ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด
หรือท่ีเหลือจากการใช้ประโยชน์ และเจา้ของเดิม
หรือทายาทประสงค์จะได้คืน ให้คนืแก่เจ้าของ
เดิมหรือทายาท 
 ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหา 
ริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนที่มไิด้ใช้ประโยชน์หรือท่ี
เหลือจากการใช้ประโยชน์ให้แก่เจา้ของเดิมหรือ
ทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนท่ีชดใช้ไป ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 การตราพระราชบญัญัตเิวนคนื
อสังหารมิทรพัยโ์ดยระบเุจาะจงอสังหารมิทรัพยห์รือ
เจ้าของอสังหารมิทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามความจ าเป็น 
มิให้ถือว่าเป็นการขัดต่อมาตรา ๒๖ วรรคสอง 

ถ้ามิได้ใช้ประโยชน์เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่
ก าหนดหรือทีม่ีอสังหาริมทรัพยเ์หลือจากการใช้
ประโยชน์ และเจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์
จะไดค้ืน ให้คืนแก่เจ้าของเดมิหรือทายาท 

 ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหา 
ริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืนท่ีมไิด้ใช้ประโยชน์หรือท่ี
เหลือจากการใช้ประโยชน์ให้แก่เจา้ของเดิมหรือ
ทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนท่ีชดใช้ไป ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 การตราพระราชบัญญตัิกฎหมายเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์โดยระบเุจาะจงอสังหาริมทรัพย์
หรือเจ้าของอสังหารมิทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตาม
ความจ าเป็น มิให้ถือว่าเป็นการขัดต่อมาตรา ๒๖ 
วรรคสอง 

  มาตรา ๔๕  บุคคลซึ่งไม่มสีัญชาตไิทยและมี
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจะมสีิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมเพียงใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัตหิรือตามที่รัฐจัดให้ เพื่อเอ้ือต่อการด ารงชีวิต
อย่างมีศักดิ์ศร ี

  

 มาตรา ๓๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
เดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายใน
ราชอาณาจักร 
 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท า
มิได ้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผัง
เมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์ 
 

 มาตรา ๔๗  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
เดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายใน
ราชอาณาจักร 
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท า
มิได้  เว้นแตโ่ดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อยหรือสวัสดภิาพของประชาชน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง 
หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเ้ยาว ์

 มาตรา ๓๘  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
เดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ 
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระท า
มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความ
สงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การ
ผังเมือง หรือเพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัว 
หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเ้ยาว ์
 

 มาตรา ๓๘  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
เดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ 
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระท า
มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ตราขึน้เพื่อความมั่นคงของรัฐ ความ
สงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือ
การผังเมือง หรือเพื่อรักษาสถานภาพของ
ครอบครัว หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว ์

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 การเนรเทศบุคคลผู้มสีัญชาติไทยออกนอก
ราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้บุคคลผู้มสีัญชาติ
ไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระท ามิได ้

 การเนรเทศผู้มสีัญชาติไทยออกนอก
ราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้ผูม้ีสญัชาติไทยเข้ามาใน
ราชอาณาจักร จะกระท ามิได ้

 มาตรา ๓๔ วรรคสาม  การเนรเทศบุคคลผู้
มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจกัร หรือห้ามมิ
ให้บุคคลผูม้ีสญัชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร 
จะกระท ามิได ้

 มาตรา ๔๗ วรรคสาม  การเนรเทศผู้มีสัญชาติ
ไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้ผูม้ีสญัชาติ
ไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระท ามิได ้

 มาตรา ๓๙  การเนรเทศบุคคลสญัชาติ
ไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้ผูม้ี
สัญชาตไิทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระท า
มิได ้
 การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมสีญัชาติไทย
โดยการเกิด จะกระท ามิได ้

ไม่มีการแก้ไข 

ส่วนที ่๖ 
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

   

 มาตรา ๔๓  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการ
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  
 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท า
มิได ้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความ
มั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การ
คุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การ
คุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือ
ขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน 
 มาตรา ๓๘  การเกณฑ์แรงงานจะกระท า
มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการป้องปัดภัย

 มาตรา ๕๖  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการ อาชีพ หรือวิชาชีพ 
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระท า
มิได้  เว้นแตโ่ดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความ
มั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การ
คุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือศลีธรรมอนัดีของประชาชน 
การจัดระเบียบการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพซึ่ง
ต้องไม่ก่อให้เกิดการผูกขาดเกินความจ าเป็น การ
คุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวสัดภิาพของประชาชน 
หรือเพื่อป้องกันการผูกขาด หรือขจัดความไม่เป็น
ธรรมในการแข่งขัน 
 การเกณฑ์แรงงานจะกระท ามไิด้  เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมาย เฉพาะ
เพื่อประโยชน์ในการป้องปัดภัยพบิัติสาธารณะอันมี

 มาตรา ๔๐  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพ  
 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท า
มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
การป้องกันหรือขจัดการผูกขาด การคุ้มครอง
ผู้บริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียง
เท่าที่จ าเป็น หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น 
 การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบยีบการ
ประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มลีักษณะ
เป็นการเลือกปฏิบตัิหรือก้าวก่ายการจัด
การศึกษาของสถาบันการศึกษา  
 

 มาตรา ๔๐  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพ  
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระท า
มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
การป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรอืการผูกขาด 
การคุ้มครองผู้บรโิภค การจัดระเบยีบการ
ประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จ าเป็น หรือเพื่อ
ประโยชนส์าธารณะอย่างอ่ืน 

 การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบยีบการ
ประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มลีักษณะ
เป็นการเลือกปฏิบตัิหรือก้าวก่ายการจัด
การศึกษาของสถาบันการศึกษา  
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๒๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 
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(ปี ๕๙) 

พิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมายซึ่งให้
กระท าได้ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะ
สงครามหรือการรบ หรือในระหวา่งเวลาที่มี
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎ
อัยการศึก 

มาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งให้กระท าได้ในระหว่าง
เวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ หรือ
ในระหว่างเวลาทีม่ีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ
ประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือเป็นกรณีที่กฎหมาย
บัญญัติให้กระท าได้ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของ
ศาลเพื่อประโยชน์ในการก าหนดเง่ือนไขเพื่อคุม
ความประพฤติของผู้กระท าความผิด 

 มาตรา ๕๖  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบัทราบ
และเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การ
เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อ
ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน 
หรือส่วนได้เสียอันพึงไดร้ับความคุม้ครองของ
บุคคลอื่น หรือเป็นข้อมลูส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 มาตรา ๕๘  บุคคลย่อมมีสิทธิมสีว่นร่วม
ในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐใน
การปฏิบัตริาชการทางปกครองอนัมีผลหรืออาจ
มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน  
 มาตรา ๕๙  บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์และไดร้ับแจ้งผลการพิจารณา
ภายในเวลาอันรวดเร็ว 
 มาตรา ๖๐  บุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะฟ้อง
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็น
นิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละ

 มาตรา ๖๑  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบัทราบและ
เข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในความ
ครอบครองของรัฐ  เว้นแต่การเปดิเผยข้อมูลหรือ
ข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความ
ปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงไดร้ับ
ความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วน
บุคคล  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตัิ 
 มาตรา ๖๒  บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราว
ร้องทุกข์ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบัตริาชการทาง
ปกครองอันมีผลหรืออาจมผีลกระทบต่อสิทธิหรือ
เสรภีาพของตน  รวมทั้งไดร้ับแจ้งผลการพิจารณาใน
เวลาอันรวดเร็ว 
 บุคคลย่อมมีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับ
ผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีของข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานนั้น 
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมลู ค าช้ีแจง และ
เหตุผลจากรัฐ ก่อนการอนุญาตหรอืการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมผีลกระทบต่อ

 มาตรา ๔๑  บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์และฟ้องหน่วยงานของรัฐ  
 ขอบเขตแห่งสิทธิและการใช้สิทธิตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 

 มาตรา ๔๑  บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
เสนอเรือ่งราวร้องทุกข์และฟ้องหน่วยงานของ

รัฐ 

 (๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 (๒) เสนอเรื่องราวร้องทุกขต์่อหน่วยงาน
ของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว  
 (๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิด
เนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท า
ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ 

 ขอบเขตแหง่สิทธแิละการใช้สิทธิตาม

วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญัติ 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

เว้นการกระท าของข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานนั้น 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ คณุภาพชีวิต หรือส่วน
ได้เสียส าคัญอื่นใดที่เกีย่วกับตนหรอืชุมชน และมี
สิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อน าไปประกอบการพจิารณาในเรื่อง
ดังกล่าว 
 การก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ รวมทัง้การ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ การผังเมือง การก าหนดเขตการใช้
ประโยชน์ในท่ีดินที่อาจมผีลกระทบต่อส่วนได้เสีย
ส าคัญของประชาชน  ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อน าความคิดเห็นนั้น
ไปประกอบการพิจารณา  

 มาตรา ๖๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
รวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน 
หรือหมู่คณะอื่น  
 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐยอ่มมี
เสรภีาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกบับุคคลทั่วไป 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการ
จัดท าบริการสาธารณะ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหนึ่งและวรรค
สอง จะกระท ามไิด ้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพือ่คุ้มครอง
ประโยชนส์่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือศลีธรรมอนัดีของ 
 

 มาตรา ๕๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
รวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพนัธ์ สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร องค์การภาคเอกชน องค์การภาคประชา
สังคม หรือหมูค่ณะอื่น 
 ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดอืนประจ า
และเจา้หน้าท่ีอื่นของรัฐย่อมมีเสรภีาพในการ
รวมกลุม่กัน  แต่ต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพใน
การบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการ
ให้บริการสาธารณะ  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตัิ 
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 
จะกระท ามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพือ่คุ้มครอง
ประโยชนส์่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
เพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดในทางเศรษฐกิจ 

 มาตรา ๔๒  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
รวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร 
ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น  
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระท า
มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อการป้องกัน
หรือขจัดการกดีกันหรือการผูกขาด  
 

ไม่มีการแก้ไข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ประชาชน หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัด
ตอนในทางเศรษฐกิจ 

ส่วนที ่๑๒ 
สิทธิชมุชน 

   

 มาตรา ๖๖  บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน 
ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมี
สิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของ
ชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 
 มาตรา ๖๗  สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วน
ร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา 
และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง 
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อม
ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิ
ภาพ หรือคณุภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามความเหมาะสม 
 การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง
ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ จะกระท ามไิด ้เว้นแต่จะได้ศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนในชุมชน  และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 มาตรา ๖๓  ชุมชนย่อมมีสิทธิปกป้อง ฟื้นฟู 
อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภมูปิัญญาอันดีงาม
ของชุมชน ของท้องถิ่น และของชาติ และมีส่วนร่วม
ในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพและทางวฒันธรรมอย่าง
สมดลุและยั่งยืน   
 บุคคลย่อมมีสิทธิร่วมกับชุมชนหรอืร่วมกับรัฐ
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
 มาตรา ๖๔  สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วน
ร่วมกับรัฐและชุมชน ในการได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างเป็นธรรม และในการคุ้มครอง ส่งเสริม 
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้
อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดลอ้มท่ีดีและไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ สวัสดิภาพ หรือ
คุณภาพชีวิตของตน ย่อมไดร้ับความคุ้มครอง 
 การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบตอ่ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางดา้นคณุภาพ
สิ่งแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท า
มิได้  เวน้แตจ่ะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบตอ่
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน 

 มาตรา ๔๓  บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
ด าเนินการหรือร่วมกบัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือรัฐ ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม และจารตีประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นและของชาติ  
 

 มาตรา ๔๓  บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
ด าเนินการหรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหรือรัฐ ในการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู หรือ

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม

ของท้องถิ่นและของชาต ิ

 (๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภมูปิัญญา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารตี
ประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาต ิ

 (๒) จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดลุและยั่งยืนตาม
วิธีการที่กฎหมายบัญญตั ิ

 (๓) เข้าช่ือกันเพื่อเสนอแนะต่อหนว่ยงาน
ของรัฐให้ด าเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด าเนินการ
ใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของ
ประชาชนหรือชุมชน และได้รบัแจ้งผลการ
พิจารณาโดยรวดเร็ว ท้ังนี้ หน่วยงานของรัฐต้อง
พิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนท่ี
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตาม
วิธีการที่กฎหมายบัญญตั ิ
 (๔) จัดให้มีระบบสวสัดิการของชุมชน  
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
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และผูม้ีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การ
อิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดา้นสุขภาพ ให้
ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนนิการดังกล่าว  
 สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล 
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบัญญตัินี้ ย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง 

ซึ่งต้องกระท าโดยอสิระ เป็นกลาง และตามหลกัวิชาการ 
และในกรณีที่มกีารประเมินสิ่งแวดลอ้มในระดับ
ยุทธศาสตร์ต้องพจิารณาให้สอดคลอ้งกันด้วย ตลอดจน
จัดใหม้ีกระบวนการรบัฟังความคดิเห็นของประชาชน
และผูม้ีสว่นไดเ้สยีก่อน  รวมทั้งไดใ้ห้คณะกรรมการ
อิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญตั ิ
 สิทธิของบุคคลและชุมชนซึ่งอาจได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินการตามมาตรานี้ท่ีจะฟ้อง
รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ปฏบิัติหน้าที่ตาม
บทบัญญัตินี้ ย่อมไดร้ับความคุ้มครอง 

 สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง 
หมายความรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกบัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการด าเนินการ
ดังกล่าวด้วย 

 

หมวด ๗  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของ

ประชาชน 

ส่วนที่ ๓ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชนชาวไทย 

  

  มาตรา ๖๕  บุคคลย่อมมีสิทธิรับรูแ้ละแสดง
ความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดท าและตดัสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ทั้งในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
นโยบายสาธารณะในแตล่ะเรื่อง มหีน้าท่ีต้อง
ด าเนินการให้บคุคลเข้ามามสี่วนรว่มแสดงความ
คิดเห็นตามวรรคหนึ่ง 
 วิธีด าเนินการเพื่อให้บุคคลได้ใช้สทิธิตาม
มาตรานี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  

 มาตรา ๑๖๔  ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง
จ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าช่ือร้อง

 มาตรา ๗๒  บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตัง้จ านวนไม่
น้อยกว่าสองหมื่นคน มสีิทธิเข้าช่ือร้องขอให้ถอด
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ขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตาม
มาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 
๒๗๐ ออกจากต าแหน่งได ้ 
 ค าร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุ
พฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว
กระท าความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการที่
ประชาชนจะเข้าช่ือร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ 

ถอนผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๒๓๘ ได้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายบญัญตัิ 
 

ส่วนที ่๑๑ 
เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม 

   

 มาตรา ๖๓  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  
 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท า
มิได ้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และ
เพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่
สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือใน
ระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ
ประกาศใช้กฎอัยการศึก 

 มาตรา ๕๓  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึง จะกระท า
มิได้  เว้นแตโ่ดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนมุสาธารณะและ
เพียงเท่าที่จ าเป็น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความ
มั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศลีธรรมอันดีของประชาชน ความ
ปลอดภัยด้านการสาธารณสุข หรอืการคุ้มครองสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 

 มาตรา ๔๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระท า
มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการรักษาความมั่นคงของ
รัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรยีบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อ
คุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 
 

 มาตรา ๔๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระท า
มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการรักษาความมั่นคงของ
รัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรยีบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อ
คุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 

 

 มาตรา ๖๕  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
รวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์
ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อด าเนิน
กิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
นั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 

 มาตรา ๕๕  บุคคลย่อมมีสิทธิทางการเมือง
ตามรัฐธรรมนญูนี้ และมีเสรภีาพในการรวมกันจดัตั้ง
พรรคการเมือง เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมือง
ของพลเมือง และเพื่อด าเนินกิจกรรมในทาง
การเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณน์ั้นตามวิถีทาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา 

 มาตรา ๔๕  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
รวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวถิีทางการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัรยิ์
ทรงเป็นประมุข ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัตเิกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมืองซึ่ง

 มาตรา ๔๕  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
รวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวถิีทางการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัตเิกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมืองซึ่ง
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขตามที่
บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนญูนี ้ 
 การจัดองค์กรภายใน การด าเนินกจิการ 
และข้อบังคับของพรรคการเมือง ต้องสอดคล้อง
กับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข  
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสมาชิก
ของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของพรรค
การเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมอืงตามจ านวน
ที่ก าหนดในพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นว่ามติหรือข้อบังคับ
ในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่
นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบตัิหน้าที่ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนญูนี ้หรือ
ขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแหง่การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาลรฐัธรรมนญู
พิจารณาวินิจฉัย  
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยวา่มติหรือ
ข้อบังคับดังกล่าวขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐาน
แห่งการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือ
ข้อบงัคับนั้นเป็นอันยกเลิกไป 

กษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้  
 

ต้องก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบ
ได้ เปิดโอกาสใหส้มาชิกมสี่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางในการก าหนดนโยบายและการส่ง
ผู้สมคัรรับเลือกตั้ง และก าหนดมาตรการให้
สามารถด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง าหรือ
ช้ีน าโดยบุคคลใดซึ่งมไิด้เป็นสมาชกิของพรรค
การเมืองนั้น 
 

ต้องก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบ
ได้ เปิดโอกาสใหส้มาชิกมสี่วนร่วมอย่างกว้าง 
ขวางในการก าหนดนโยบายและการส่งผูส้มัครรับ
เลือกตั้ง และก าหนดมาตรการให้สามารถ
ด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง าหรือช้ีน าโดย
บุคคลใดซึ่งมิไดเ้ป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น 
รวมทั้งมาตรการก ากับดูแลมิใหส้มาชิกของพรรค
การเมืองกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายเกีย่วกับการเลือกตั้ง 

 

 มาตรา ๖๑  สิทธิของบุคคลซึ่งเปน็
ผู้บริโภคย่อมไดร้ับความคุม้ครอง ในการไดร้ับ
ข้อมูลที่เป็นความจริง และมีสิทธิรอ้งเรียนเพื่อให้ 
 

 มาตรา ๖๐  สิทธิของผู้บริโภคย่อมไดร้ับ
ความคุ้มครอง 
 ให้มอีงค์การเพื่อการคุม้ครองผู้บรโิภคที่เป็น
อิสระซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วยตัวแทน

  มาตรา ๔๖  สิทธิของผู้บริโภคย่อมไดร้ับ
ความคุ้มครอง  
 บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของ
ผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สทิธิของผู้บริโภค 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมี
สิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค  
 ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็น
อิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนผู้บริโภค ท าหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการ
ตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้
ความเห็นในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงาน
การกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย 

ผู้บริโภค ท าหน้าที่ให้ความเห็นเพือ่ประกอบการ
พิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการ
บังคับใช้กฎหมายและกฎ ให้ความเห็นในการ
ก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค  
รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการ
ละเลยไม่กระท าการอันเป็นการคุม้ครองผู้บรโิภค  
และเสนอทางแก้ไขเยียวยาความเสียหายทีผู่้บรโิภค
ได้รับ  สนับสนุนและส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ตลอดจนด าเนินคดีที่เป็นประโยชน์สาธารณะเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 องค์กรของผู้บริโภคตามวรรคสองมีสิทธิ
รวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้
เกิดพลังในการคุม้ครองและพิทักษ์สิทธิของ
ผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ  ทั้งนี้ 
หลักเกณฑ์และวิธีการจดัตั้ง อ านาจในการเป็น
ตัวแทนของผู้บริโภค และการสนบัสนุนด้าน
การเงินจากรัฐ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

ส่วนที ่๙ 
สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและ

สวัสดิการจากรัฐ 

   

 มาตรา ๕๑  บุคคลย่อมมสีิทธิเสมอกนัในการ
รับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้
มาตรฐาน และผูย้ากไรม้ีสิทธไิดร้ับการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรฐั
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการ
สาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
 บุคคลย่อมมสีิทธไิด้รบัการป้องกันและขจดั
โรคติดต่ออันตรายจากรัฐอยา่งเหมาะสมโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ ์
 

 มาตรา ๕๘  บุคคลย่อมมีสิทธิในดา้น
สาธารณสุขตามที่กฎหมายบญัญตั ิดังต่อไปนี ้
 (๑) ด ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาพท่ีดี 
 (๒) รับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน และไดร้ับสิทธิ
ประโยชน์ดา้นสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอันจ าเป็นอย่าง
เท่าเทียมกัน 
 (๓) ได้รับข้อมูลดา้นสุขภาพท่ีถูกตอ้งและ
ทันสมัยจากรัฐ   
 บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการรับ
บริการสาธารณสุขและผู้ให้บริการสาธารณสุขซึ่ง
ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัตหิน้าท่ีตาม

  มาตรา ๔๗  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบับริการ
สาธารณสุขของรัฐ  
 บุคคลผูย้ากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบรกิาร
สาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ

 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัด
โรคตดิต่ออันตรายจากรัฐโดยไมเ่สยีค่าใช้จ่าย  
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๓๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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จริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ย่อมได้รับความ
คุ้มครองที่เหมาะสมจากรัฐ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ

 มาตรา ๕๓  บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปี
บริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มี
สิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐ  
 มาตรา ๕๕  บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มี
รายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ย่อมมีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 

 มาตรา ๔๖ วรรคสอง  มารดาย่อมมีสิทธิ
ได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษและได้รับสวัสดิการ
ตามควรจากรัฐและนายจา้ง ก่อนและหลังการให้
ก าเนิดบุตร  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 มาตรา ๘๔  รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มคีวามสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา คณุธรรม และจริยธรรม  เสรมิสร้างและ
พัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบนัครอบครัว  
สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แกผู่้พิการหรือทุพพล
ภาพ ผู้ยากไร้ และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก  และ
พัฒนาระบบหลักประกันรายได้และสวัสดิการอื่น
ส าหรับผู้สูงอายุ  ท้ังนี้ เพื่อให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และพึ่งตนเองได้  ตลอดจนส่งเสรมิและสนับสนุนให้
องค์กรบริหารท้องถิ่น ชุมชน และเอกชน มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการด าเนินการดังกล่าวด้วย 

  มาตรา ๔๘  สิทธิของมารดาในช่วง
ระหว่างก่อนและหลังการคลอดบตุรย่อมไดร้ับ
ความคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ

 บุคคลซึ่งมีอายเุกินหกสิบปีและไมม่ีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผูย้ากไร้ ย่อมมี
สิทธิไดร้ับความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

ส่วนที ่๑๓ 
สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ 

   

 มาตรา ๖๘  บุคคลจะใช้สิทธิและเสรภีาพ
ตามรัฐธรรมนญูเพื่อลม้ล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนญูนี ้หรือเพื่อให้ได้มาซึ่ง
อ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้
เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัตไิว้ในรฐัธรรมนญูนี้ 
มิได ้ 
 

 มาตรา ๓๔  บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรภีาพใน
ลักษณะที่อาจก่อให้เกดิการล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนญูนี้ หรือใหไ้ด้มาซึ่งอ านาจใน
การปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเ้ป็นไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนญูนี ้มิได ้
 ในกรณีที่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรค
การเมืองใด กระท าการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการ

 มาตรา ๔๖  บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรภีาพ
เพื่อล้มลา้งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มิได ้
 ผู้ใดทราบวา่มีการกระท าตามวรรคหน่ึง
ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท า
ดังกล่าวได้  
 

 มาตรา ๔๖๔๙  บุคคลจะใช้สิทธิหรือ
เสรภีาพเพื่อลม้ล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุขมไิด ้

 ผู้ใดทราบว่ามีการกระท าตามวรรคหน่ึง 
ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท า
ดังกล่าวได้  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใด
กระท าการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระท า
ดังกล่าวย่อมมสีิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นค าร้องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท า
ดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทอืนการ
ด าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท าการดังกล่าว  
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยสัง่การให้
พรรคการเมืองใดเลิกกระท าการตามวรรคสอง 
ศาลรัฐธรรมนญูอาจสั่งยบุพรรคการเมือง
ดังกล่าวได ้
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรค
การเมืองตามวรรคสาม ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระท า
ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่
วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งดังกล่าว 

กระท าดังกล่าวย่อมมสีิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยชี้ขาดได้  แตม่ิให้ถือว่าการใช้อ านาจหน้าที่
ตามรัฐธรรมนญูของพรรคการเมือง ของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร ของสมาชิกวุฒิสภา หรือขององค์กร
อื่น เป็นการกระท าตามมาตรานี้  ในการนี้ ศาล
รัฐธรรมนูญมีอ านาจสั่งให้เลิกการกระท าดังกล่าว
และสั่งการอื่นได้  ในกรณีที่ศาลรฐัธรรมนญูวินิจฉัย
สั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระท าการตามวรรค
หนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญอาจมีค าสั่งให้ยุบพรรค
การเมืองนั้นได้  ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดี
ของศาลรัฐธรรมนญู  แต่การใช้สิทธิเช่นว่าน้ีไม่
กระทบกระเทือนการด าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท า
การดังกล่าว 

 ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีค าสั่งไม่รับ
ด าเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ด าเนินการภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ ผู้ร้องขอจะ
ยื่นค าร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้  
 การด าเนินการตามมาตรานีไ้ม่กระทบ 
ต่อการด าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท าการตาม 
วรรคหนึ่ง 
 

 ในกรณีที่อัยการสูงสดุมีค าสั่งไมร่ับ
ด าเนนิการตามที่ร้องขอ หรือไม่ด าเนินการภายใน
สามสิบสิบห้าวันนับแต่วันท่ีไดร้ับค าร้องขอ ผู้ร้อง
ขอจะยื่นค าร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนญูก็ได้  
 การด าเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อ
การด าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท าการตามวรรคหนึ่ง 

 

 มาตรา ๖๙  บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดย
สันติวิธีซึ่งการกระท าใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่ง
อ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้
เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี ้

 มาตรา ๖๘  ไม่มีการแก้ไข   

หมวด ๔ 
หน้าท่ีของชนชาวไทย 

ส่วนที่ ๑ 
ความเป็นพลเมืองและหน้าท่ีของชนชาวไทย 

หมวด ๔ 
หน้าท่ีของปวงชนชาวไทย 

ไม่มีการแก้ไข 

  มาตรา ๒๗  ประชาชนชาวไทยพึงมีส านึก
และพฤติกรรม รวมทั้งไดร้ับการสง่เสริมใหเ้ป็น
พลเมือง ดังนี ้
 (๑) เคารพและปฏิบตัิตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย เคารพสิทธิและเสรภีาพของผู้อื่น เคารพ

  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

หลักความเสมอภาค ยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรม มีคา่นิยมที่ดี มีวินยั ตระหนกัในหน้าท่ี มีส่วน
ร่วมและมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่วนรวม รู้
รักสามคัคี มีความเพียร และพึ่งตนเอง 
 (๒) ไม่กระท าการที่ท าให้เกดิความเกลียดชัง
กันระหว่างกลุม่คนในชาติหรือศาสนา หรือไม่ยั่วยุให้
เกิดการเลือกปฏิบตัิ การเป็นปฏิปกัษ์ หรือการใช้
ความรุนแรงระหว่างกัน   
 รัฐมีหน้าท่ีต้องปลูกฝังให้ประชาชนเป็น
พลเมืองที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย ตลอดจนจัดใหม้ีการศึกษาอบรมใน
ทุกระดับ ทุกประเภท และทุกกลุม่อายุ เพื่อสร้าง
ความเป็นพลเมืองตามมาตรานี ้

 มาตรา ๗๐  บุคคลมหีน้าท่ีพิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี ้
 มาตรา ๗๑  บุคคลมหีน้าท่ีป้องกัน
ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย 
 มาตรา ๗๒  บุคคลมหีน้าท่ีไปใช้สทิธิ
เลือกตั้ง  
 บุคคลซึ่งไปใช้สิทธิหรือไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่
แจ้งเหตุอันสมควรที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ 
ย่อมไดร้ับสิทธิหรือเสยีสิทธิตามทีก่ฎหมาย
บัญญัต ิ 
 

 มาตรา ๒๘  ประชาชนชาวไทยมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ปกป้องและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
 (๒) ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร รักษา
ผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมายโดย
เคร่งครดั 
 (๓) เสียภาษีอากร 
 (๔) ใช้สิทธิทางการเมืองโดยสุจรติและมุ่งถึง
ประโยชนส์่วนรวม 
 (๕) ป้องกัน ปฏิเสธ และต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 

 มาตรา ๔๗  บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
 (๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข 
 (๒) ป้องกันประเทศ และรักษาเกยีรติภมูิ 
ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน  
 (๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 (๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษา
ภาคบังคับ 
 (๕) รับราชการทหารตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 

 มาตรา ๔๗๕๐  บุคคลมีหน้าที่ ดงัต่อไปนี ้
 (๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข 

 (๒) ป้องกันประเทศ และพิทักษ์รกัษา
เกียรตภิูมิ ผลประโยชน์ของชาติและสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 (๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษา
ภาคบังคับ 

 (๕) รับราชการทหารตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 การแจ้งเหตุที่ท าใหไ้ม่อาจไปเลือกตั้งและ
การอ านวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 มาตรา ๗๓  บุคคลมีหน้าที่ รับราชการ
ทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัย
พิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ 
รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 (๖) ช่วยเหลือราชการ ช่วยเหลือในการ
ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ รับการศึกษา
อบรม  ประกอบอาชีพหรอืวิชาชีพโดยสุจริต  ปกป้อง 
พิทักษ์ อนุรักษ์ และสืบสาน ขนบธรรมเนยีม จารีต
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ  รวมทั้งสงวนและรักษาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 บุคคลมีหนา้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เว้นแต่เป็น
กรณีตามมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง และผูซ้ึ่งไมไ่ปใช้
สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ท าให้ไม่อาจไปใช้
สิทธิได้ ย่อมเสยีสิทธิตามที่กฎหมายบัญญตั ิ

 (๖) เคารพและไม่ละเมดิสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น และไม่กระท าการใดที่อาจ
ก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 
 (๗) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติ
อย่างอิสระโดยค านึงถึงประโยชนส์่วนรวมของ
ประเทศเป็นส าคญั 
 (๘) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรกัษ์ และ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 (๙) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 (๑๐) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต
และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

 (๖) เคารพและไม่ละเมดิสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น และไม่กระท าการใดที่อาจ
ก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 

 (๗) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติ
อย่างอิสระโดยค านึงถึงประโยชนส์่วนรวมของ
ประเทศเป็นส าคญั 

 (๘) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรกัษ์และ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทาง
วัฒนธรรม 

 (๙) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 (๑๐) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต
และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

  มาตรา ๒๙  เพื่อประโยชน์ในการสร้างและ
ส่งเสริมความเป็นพลเมือง ให้มีกระบวนการที่
ประชาชนมารวมกันเป็นสมัชชาพลเมืองระดับพื้นที่
และระดับอื่น เพื่อมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการ
จัดการชุมชน การบริหารท้องถิ่น ท้องที่ และการอื่น  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ

  

 มาตรา ๗๔  บุคคลผู้เป็นข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ มี
หน้าท่ีด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวก 
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาลของการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 
 
 

 มาตรา ๑๙๗  ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐมีหน้าท่ีด าเนินการใหเ้ป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย และนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงต่อ
รัฐสภา เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักธรรมาภิบาล อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเรว็และมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งต้องวางตนเป็นกลางทางการ
เมืองในการปฏิบัตหิน้าท่ีและในการปฏิบัติการอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 ในการปฏิบัติหนา้ที่และในการปฏบิัติการ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรค
หนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง  
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลย
หรือไม่ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง บุคคลผู้มสี่วนไดเ้สยีย่อมมสีิทธิ
ขอให้บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือผู้บงัคับบัญชา
ของบุคคลดังกล่าว ช้ีแจง แสดงเหตุผล และ
ขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติใน
วรรคหนึ่งหรือวรรคสองได ้

 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ด าเนินการ
ตามค าสั่งใดท่ีไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
ย่อมไดร้ับความคุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 ให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ 
รวมทั้งข้าราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐ  ท้ังนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ

 ภาค ๒ 
ผู้น าการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง 

  

 หมวด ๑ 
ผู้น าการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ด ี

  

  มาตรา ๗๓  ผู้น าการเมืองทั้งระดบัชาติและ
ระดับท้องถิ่นซึ่งเปน็ผู้อาสามาปฏิบตัิหน้าทีส่าธารณะ 
ย่อมต้องเป็นพลเมืองทีด่ี มีความเสียสละ ซื่อสัตย์
สุจรติ มีความรับผดิชอบต่อต าแหน่งหน้าท่ี ต่อ
ประเทศชาติและประชาชน  ด ารงตนเป็นแบบอย่าง
อันดีงามของสังคม  ยึดมั่นในจรยิธรรมและธรรมาภิ
บาล  จงรักภักดตี่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ 
และรับใช้ประชาชนอย่างเต็มก าลงัความสามารถ  
โดยผู้น าการเมืองดังกล่าวได้แก่บุคคลดังต่อไปนี ้
 (๑) ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้สมัครเข้ารับการ
สรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมืองทุกประเภท
และทุกระดับ 
 (๒) ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทั้งระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นทุกต าแหน่ง 

  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 ผู้น าอื่นในภาครัฐย่อมต้องปฏิบัตตินเช่นเดียวกับ
ผู้น าการเมืองตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ

  มาตรา ๗๔  มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้น า
การเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ซึ่งมีหน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวล
จริยธรรมที่ก าหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบ
ในการด าเนินงานเพื่อให้การบังคับให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า 
 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมตามวรรคหนึ่งของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้ถือ
ว่าเป็นการกระท าผดิทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชา
ด าเนินการทางวินัยต่อไป  ในกรณทีี่ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองหรือผูด้ ารงต าแหน่งในองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งมีหนา้ที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานทางจริยธรรมตาม
วรรคหนึ่ง ให้มีการไตส่วนการฝ่าฝนืหรือไม่ปฏิบัติ
ตามดังกลา่วโดยเร็ว  และให้รายงานต่อสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี  สภาท้องถิ่น 
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแตก่รณี ท้ังนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมี

  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

หน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ซึ่งเป็นการกระท า
ผิดร้ายแรง ย่อมเป็นเหตุแห่งการถอดถอนตาม
มาตรา ๒๓๘  
 การเลือก การสรรหา การพิจารณา หรือการ
แต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่ต าแหน่งที่ใช้อ านาจรัฐไม่ว่า
ต าแหน่งใด รวมทั้งการย้าย การเลือ่นต าแหน่ง การ
เลื่อนเงินเดือน หรือการลงโทษบุคคลใด  ต้องใช้
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลนั้นมาเป็นหลัก
ส าคัญประการหนึ่งในการพิจารณาด้วย 
 ให้มีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม
ภาครัฐท่ีมีกลไกเพื่อบังคับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมตามที่บญัญตัิไว้ในมาตรานี ้

  มาตรา ๗๕  บุคคลตามมาตรา ๗๓ (๑) ผู้เข้า
รับการสรรหาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งมีหนา้ที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
และบุคคลอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ต้องแสดง
ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ย้อนหลังเป็น
เวลาสามปีตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  เว้นแต่เป็นผู้
ซึ่งไม่มรีายได้ตามที่กฎหมายบัญญตัิให้ต้องยื่นแบบ
แสดงรายการภาษี   
 (๑) บุคคลตามมาตรา ๗๓ (๑) ให้แสดงส าเนา
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดต้่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผูด้ ารงต าแหน่งใน
องค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ ให้แสดงต่อคณะกรรมการสรรหาผู้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าว ส่วนบคุคลอื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ให้แสดงต่อหน่วยงานท่ีกฎหมายบญัญตัิ 
และให้ผูร้ับส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ส่ง

  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ซึ่งไดร้ับ
เลือกตั้งหรือไดร้ับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  
 (๒) คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติมีอ านาจขอให้กรมสรรพากร
ตรวจสอบการเสียภาษีเงินได้ของผูซ้ึ่งได้รับเลือกตั้ง
หรือไดร้ับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งตาม (๑) ได ้
 (๓) ในกรณีที่มีการตรวจสอบตาม (๒) แล้ว
ปรากฏว่าผู้นั้นไมไ่ดแ้สดงส าเนาแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้ย้อนหลังตามที่ก าหนด ปกปดิหรือแสดงหลักฐาน
ดังกลา่วอันเป็นเท็จ หรือจงใจเสียภาษีเงินไดโ้ดยไม่
ถูกต้อง ใหค้ณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติด าเนนิการตามอ านาจหน้าทีต่่อไป แล้ว
รายงานให้ผูร้ับส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตาม 
(๑) และแจ้งใหส้ภาผู้แทนราษฎร วฒุิสภา คณะรัฐมนตรี 
สภาท้องถิ่น หรอืองค์กรตามรฐัธรรมนูญซึ่งมหีน้าที่
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ซึ่งผู้นัน้เป็นสมาชิกหรือด ารง
ต าแหน่งอยู่ในองค์กรนั้น ทราบเพื่อด าเนนิการตาม
อ านาจหนา้ที่ต่อไป 

 มาตรา ๖๕  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
รวมกันจดัตั้งพรรคการเมืองเพื่อสรา้งเจตนารมณ์
ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อด าเนิน
กิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุขตามที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญนี้  
 

 มาตรา ๗๖  พรรคการเมืองต้องจัดองค์กร
ภายใน ด าเนินกิจการ และออกข้อบังคับ ให้
สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ไม่ขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าท่ีของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่เป็นผู้แทนปวง
ชนชาวไทย และมีหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชน 

  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 การจัดองค์กรภายใน การด าเนินกจิการ 
และข้อบังคับของพรรคการเมือง ต้องสอดคล้อง
กับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข  
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสมาชิก
ของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของพรรค
การเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมอืงตามจ านวน
ที่ก าหนดในพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นว่ามติหรือข้อบังคับ
ในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่
นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบตัิหน้าที่ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนญูนี ้หรือ
ขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแหง่การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาลรฐัธรรมนญู
พิจารณาวินิจฉัย  
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยวา่มติหรือ
ข้อบังคับดังกล่าวขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐาน
แห่งการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือ
ข้อบังคับนั้นเป็นอันยกเลิกไป 

 คณะกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงมีหน้าที่
ด าเนินกิจการของพรรคการเมืองให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และข้อบังคับพรรคการเมือง 
ด้วยความรอบคอบ ระมดัระวัง และซื่อสัตยส์ุจริต 
ต้องส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง 
และไม่ยอมให้บุคคลหรือกลุ่มบคุคลใดครอบง าหรือ
ช้ีน าโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อประมวล
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีหรือด าเนินกิจกรรม 
 การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท้ังแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบบญัชีรายชื่อ ต้องมีการหยั่งเสียงสมาชิก
พรรคการเมืองในเขตเลือกตั้ง และต้องมีเง่ือนไขว่า
ในกรณีที่บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดมรีายชื่อ
ผู้สมคัรรับเลือกตั้งเพศใดมากกว่าอีกเพศหนึ่งแล้ว 
อย่างน้อยในบัญชีรายชื่อนั้นต้องมรีายชื่อผู้สมัครรับ
เลือกตั้งซึ่งเป็นเพศตรงข้ามกับเพศนั้นไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม  ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
 การรับบริจาค การใช้จ่ายเงินในการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง ผูส้มัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมือง ย่อมอยู่ใน
ความควบคุมและรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง ซึ่งต้องกระท าด้วยความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้  ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมืองและ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๔๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการไดม้าซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา 
 การมีมติของพรรคการเมืองให้สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรลงมติใด ๆ ในสภาผู้แทนราษฎร จะ
กระท าได้ก็แต่โดยที่ประชุมของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทีส่ังกัดพรรคการเมืองนั้น 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสังกัดพรรค
การเมืองมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ หรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดผู้หนึ่ง หรือ
สมาชิกพรรคการเมืองตามจ านวนที่บัญญัตไิว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง เห็นว่าการจัดองค์กรภายใน การด าเนิน
กิจการ ข้อบังคับพรรคการเมือง หรือมติใดไม่เป็นไป
ตามมาตรานี้ มสีิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองให้ปรับปรุงแก้ไขการนั้นให้เป็นไป
ตามมาตรานีไ้ด้  ในกรณีที่คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองไมด่ าเนินการตามที่ร้องขอ หรือ
ด าเนินการไมเ่ป็นไปตามที่ร้องขอ ให้มีสิทธิยื่นค าร้อง
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพจิารณาวินจิฉัย 
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยวา่การจัด
องค์กรภายใน การด าเนินกิจการ ข้อบังคับพรรค
การเมือง หรือมติใดไม่เป็นไปตามมาตรานี้ ให้การ
นั้นเป็นอันสิ้นผล  และให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามค าวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนญูโดยพลัน 

  หมวด ๕ 
หน้าท่ีของรัฐ 

 

ไม่มีการแก้ไข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๔๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

    มาตรา ๕๑  การใดที่รัฐธรรมนญูบัญญัติ
ให้เป็นหน้าท่ีของรัฐตามหมวดนี้ ถา้การนั้นเป็น
การท าเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนท่ีจะ
ติดตามและเร่งรดัให้รัฐด าเนินการ รวมตลอดทั้ง
ฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้
ประชาชนหรือชุมชนไดร้ับประโยชน์นั้นตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัต ิ

ส่วนที ่๒ 
แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ 

   

 มาตรา ๗๗  รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย ์เอกราช อธิปไตย และ
บูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ และตอ้งจัดให้มี
ก าลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ ์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย จ าเป็น และเพยีงพอ เพื่อพิทักษ์รักษา
เอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบัน
พระมหากษตัริย ์ผลประโยชน์แห่งชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนา
ประเทศ 

 มาตรา ๗๘  รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึง่สถาบัน
พระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แห่งดินแดนและเขตอ านาจรัฐ ความมั่นคงของรัฐ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข และผลประโยชน์ของชาติ  
รวมทั้งต้องจัดให้มีก าลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั โดยเหมาะสมและเพียงพอแก่
ความจ าเป็นเพื่อด าเนินการดังกล่าว และเพื่อการ
พัฒนาประเทศ  
 

 มาตรา ๔๘  รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณ
ภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตย เกียรตภิูมิและผลประโยชน์ของชาติ 
ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน  เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ รัฐพึงจัดให้มี
การทหาร การทตู และการข่าวกรองที่มี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ตามความเหมาะสม 
 

 มาตรา ๔๘๕๒  รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณ
ภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตย เกียรตภิูมิและผลประโยชน์ของชาติ 
ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ รัฐพึงต้องจัด
ให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม 

 ก าลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศด้วย 

ส่วนที ่๕ 
แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม 

   

 มาตรา ๘๑  รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ดูแลให้มกีารปฏิบตัิและบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเรว็ เป็นธรรม 
และทั่วถึง ส่งเสรมิการให้ความช่วยเหลือและให้

 มาตรา ๘๖ วรรคสอง  รัฐต้องดูแลให้มีการ
ปฏิบัติและบังคับการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายโดย
เคร่งครดั รวดเร็ว และเป็นธรรม  คุ้มครองสิทธิและ
เสรภีาพของบุคคลมิใหเ้กิดการล่วงละเมดิทั้งโดย
เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือโดยบุคคลอื่น 
 

 มาตรา ๔๙  รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 

 มาตรา ๔๙๕๓  ไม่มีการแกไ้ข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๔๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และจัดระบบงาน
ราชการและงานของรัฐอยา่งอื่นในกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนและ
องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยตุิธรรม 
และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

ส่วนที ่๘ 
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 

   

 มาตรา ๔๙  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันใน
การรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้อง
จัดให้อย่างทั่วถึงและมีคณุภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย  
 ผู้ยากไร ้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรอืผู้อยู่ใน
สภาวะยากล าบาก ต้องได้รบัสิทธติามวรรคหนึ่งและ
การสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดย
ทัดเทียมกับบุคคลอื่น 
 การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพ
หรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน 
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ย่อมไดร้ับความคุ้มครอง และส่งเสริมที่
เหมาะสมจากรัฐ 
 มาตรา ๘๐  รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา 
และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย 
ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย 
เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัด

 มาตรา ๕๒  บุคคลย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันใน
การรับการศึกษาที่มีคณุภาพและหลากหลายอย่าง
ทั่วถึง เพื่อการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ความถนัด และศักยภาพของแต่
ละบุคคล  ตั้งแต่ระดับปฐมวยัจนถงึระดับ
มัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ หรือผู้อยู่ใน
สภาวะยากล าบาก ต้องไดร้ับสิทธิตามวรรคหนึ่งและ
การสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ไดร้ับการศึกษาโดย
ทัดเทียมกับบุคคลอื่น 
 รัฐมีหน้าท่ีต้องจัดการศึกษาอบรมและส่งเสรมิ
การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือ
เอกชนเพื่อให้ประชาชนเรียนรูต้ลอดชีวิต การศึกษา
เรียนรูด้้วยตนเอง การศึกษาทางเลือก และการศึกษา
ประเภทอื่นที่หลากหลาย  ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมี
ศีลธรรม มีการพัฒนาจิตใจ และปญัญา   
 มาตรา ๘๓  รัฐต้องจัด ส่งเสริม และท านุ
บ ารุงการศึกษาอบรมทุกระดับและทุกรูปแบบ โดย 
 (๑) สนับสนุนใหม้ีการจดัการศึกษาอบรมโดย
มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาคนให้เกิดความรู้ 

 มาตรา ๕๐  รัฐต้องด าเนินการใหเ้ด็กทุก
คนได้รบัการศึกษาภาคบังคับท่ีมีคณุภาพอย่าง
ทั่วถึงโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องด าเนินการหรือจดัให้มีการศึกษา
ก่อนวัยเรียนท่ีมีคณุภาพอยา่งทั่วถึง 
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รบั
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ 
รวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิต และจดัให้มีการ
ร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเอกชนในการจดัการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมี
หน้าท่ีด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนบัสนุน
ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ ได้
มาตรฐานสากล และด าเนินการใหผู้้ด้อยโอกาส
ได้รับการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตาม
ความถนัดของตน ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยตอ้งมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจดัท าแผนการศึกษาแห่งชาติและ
การด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาตดิ้วย 
 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรยีนให้
เป็นคนดี มีวินัย ภมูิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญ

 มาตรา ๕๐๕๔  รัฐต้องด าเนินการให้เด็ก
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับที่อย่างมี
คุณภาพอยา่งทัว่ถึงโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 

 รัฐต้องด าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา
ก่อนวัยเรียนทีม่ีคุณภาพอย่างทัว่ถึงให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา
ตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามสี่วนรว่มในการ
ด าเนินการด้วย 

 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รบั
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ 
รวมทั้งการศึกษาสง่เสรมิให้มีการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต และจัดใหม้ีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่
ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การ
จัดการศึกษาดังกล่าวมีคณุภาพและได้
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สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผูพ้ิการหรือ
ทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ 
 (๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
สุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันน าไปสู่สุข
ภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน  รวมทั้งจัดและ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มี
มาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข  โดย
ผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย 
 (๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้
มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนา
การศึกษาของชาต ิจัดให้มีการพัฒนาคณุภาพครู
และบคุลากรทางการศึกษาให้กา้วหนา้ทันการ
เปลีย่นแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังใหผู้้เรียน
มีจิตส านึกของความเป็นไทย มรีะเบยีบวินัย 
ค านึงถึงประโยชนส์่วนรวม และยึดมัน่ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัรยิ์
ทรงเป็นประมุข 
 (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจาย
อ านาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐาน

มีศีลธรรม มีการพัฒนาจิตใจ ปญัญา และทักษะชีวิต 
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ และการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและของโลก โดยมีนโยบาย
การศึกษาท่ีมีความต่อเนื่องและมกีารจัดสรร
ค่าใช้จ่ายพื้นฐานท่ีเพียงพอ 
 (๒) มีการพัฒนาหลักสูตรทั้งในส่วนกลางและ
ท้องถิ่น เพื่อให้มีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับภมูิ
สังคมและพัฒนาการของโลก ส่งเสริม
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้และสื่อสาธารณะด้าน
การศึกษา และมีระบบการทดสอบและประเมินผล
การศึกษาท่ีทดสอบการเรยีนรู้ ความถนัด และ
คุณลักษณะผู้เรยีน ท่ีครบทุกมติิ 
 (๓) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งจัดระบบการให้ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ท่ีพึงได้อยา่งเหมาะสม และพัฒนาปราชญ์
ชาวบ้าน 
 (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย 
และพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรม และการเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าว รวมทั้งการคุม้ครองภมูิปญัญาและสิทธิ
ประโยชน์ท่ีเกดิขึ้น 
 

ได้ตามความถนดัของตน และมคีวามรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
 

มาตรฐานสากล และด าเนินการให้ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตาม

ความถนัดของตน ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจดัท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และ
การด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาตดิ้วย 

 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรยีนให้
เป็นคนดี มีวินัย ภมูิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญ
ได้ตามความถนดัของตน และมคีวามรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนาตามวรรคสอง หรือใหป้ระชาชนไดร้ับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้
ขาดแคลนทุนทรัพยไ์ดร้ับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาตามความถนัดของตน 

 ใหจ้ัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้
ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าใน
การศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธภิาพครู โดยให้รฐัจดัสรรงบประมาณ
ให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรอืกลไกทางภาษี
รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเขา้กองทุนได้รับ
ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย  ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตัิ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องก าหนดให้การบริหารจดัการกองทุนเป็น
อิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อ
บรรลุวตัถุประสงค์ดังกลา่ว 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๔๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

คุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
 (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย
ในศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ และเผยแพร่
ข้อมูลผลการศึกษาวิจยัที่ไดร้ับทุนสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยจากรัฐ 
 (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รกั
สามัคคีและการเรยีนรู้  ปลูกจิตส านึก และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ส่วนที ่๙ 
สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและ

สวัสดิการจากรัฐ 

   

 มาตรา ๕๑  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันใน
การรับบริการทางสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและได้
มาตรฐาน และผู้ยากไร้มสีิทธิไดร้บัการรักษา 
พยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย  
 บุคคลย่อมมสีิทธไิดร้ับการบรกิารสาธารณสุข
จากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธภิาพ  
 บุคคลย่อมมสีิทธไิด้รบัการป้องกันและขจดั
โรคติดต่ออันตรายจากรัฐอยา่งเหมาะสมโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ ์
 มาตรา ๘๐  รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา 
และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
 

 มาตรา ๕๘  บุคคลย่อมมีสิทธิในดา้น
สาธารณสุขตามที่กฎหมายบญัญตั ิดังต่อไปนี ้
 (๑) ด ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อสุขภาพท่ีด ี
 (๒) รับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน และไดร้ับสิทธิ
ประโยชน์ดา้นสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอันจ าเป็นอย่าง
เท่าเทียมกัน 
 (๓) ได้รับข้อมูลดา้นสุขภาพท่ีถูกตอ้งและ
ทันสมัยจากรัฐ   
 บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการรับ
บริการสาธารณสุขและผู้ให้บริการสาธารณสุขซึ่ง
ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัตหิน้าท่ีตาม
จริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ย่อมได้รับความ

 มาตรา ๕๑  รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชน
ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสทิธิภาพและ
คุณภาพได้มาตรฐานอย่างท่ัวถึง และส่งเสรมิ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาภมูิปัญญาด้านแพทย์
แผนไทยให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
 

 มาตรา ๕๑๕๕  รัฐต้องด าเนินการให้
ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง เสริมสร้าง
ให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค และสง่เสริม
สนับสนุนให้มีการพัฒนาภมูิปัญญาด้านแพทย์
แผนไทยให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

 บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้อง
ครอบคลมุการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและ
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
สุขภาพด้วย 

 รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มี
คุณภาพและมมีาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๔๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
สุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันน าไปสู่สุข
ภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน  รวมทั้งจัดและ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มี
มาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข  โดย
ผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย 

คุ้มครองที่เหมาะสมจากรัฐ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 มาตรา ๘๕  รัฐต้องจัดและส่งเสรมิให้
ประชาชนไดร้ับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสม ท่ัวถึง 
มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน และไดร้ับสิทธิประโยชน์ขั้น
พื้นฐานอันจ าเป็นอย่างเท่าเทียมกนั  ส่งเสริมการน า
การแพทย์แผนไทยและการแพทยพ์ื้นบ้านไทยมาใช้
ในการให้บริการ  พัฒนาระบบสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเน้นการสร้างเสริมสขุภาพอันน าไปสูสุ่ข
ภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน พัฒนาการบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพ รวมถึงการเงินการ
คลังของกองทุนสุขภาพ ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
และเป็นธรรม และให้มีการพัฒนากลไกการก ากับ
ดูแลระบบสุขภาพและการให้บริการสุขภาพ ใน
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดทีเ่ป็นธรรม รวมทั้ง
ส่งเสริมให้องค์กรบรหิารท้องถิ่น ชุมชน และเอกชน 
มีส่วนร่วมในการจัดท าบริการและพัฒนาระบบการ
สาธารณสุข 
 รัฐต้องส่งเสริมสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชน ให้ผลิตและพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์ให้เพียงพอ รวมทั้งต้องกระจายบคุลากร
ทางการแพทย์อย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะในชนบท 

 มาตรา ๘๔  รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี ้
 (๑๐) จัดให้มสีาธารณปูโภคขั้นพื้นฐานอัน
จ าเปน็ต่อการด ารงชีวติของประชาชนเพื่อประโยชน์
ในการรกัษาความมั่นคงของรฐัในทางเศรษฐกจิ และ
ต้องมิใหส้าธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอนัจ าเป็นตอ่การ

 มาตรา ๙๐  รัฐต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึง
บริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
 รัฐต้องจัดให้มสีาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอัน
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน และต้องมิให้
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานดังกล่าวอยู่ในการผูกขาด
ของเอกชน อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือ

 มาตรา ๕๒  รัฐต้องจัดหรือด าเนนิการให้มี
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารง 
ชีวิตของประชาชนอย่างท่ัวถึงตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  
 

 มาตรา ๕๒๕๖  รัฐต้องจัดหรือด าเนินการ
ให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนอย่างท่ัวถึงตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  
 โครงสร้างหรือโครงข่ายข้ันพ้ืนฐานของ
กิจการสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐานของรัฐอันจ าเป็น



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๔๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ด ารงชีวิตของประชาชนอยูใ่นความผกูขาดของ
เอกชนอนัอาจก่อความเสยีหายแกร่ฐั 

ท าให้ประชาชนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเกินสมควร 
หรือปิดกั้นโอกาสในการเข้าถึงของประชาชน 
 การด าเนินการใดที่เป็นเหตุให้โครงสร้างหรือ
โครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานของรัฐอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ
ประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ ตกไปเป็น
กรรมสิทธ์ิของเอกชน หรือท าให้รัฐเป็นเจ้าของน้อย
กว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด จะกระท ามไิด ้

ต่อการด ารงชีวิตของประชาชนหรอืเพื่อความ
มั่นคงของรัฐ รัฐจะกระท าด้วยประการใดให้ตก
เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชนหรือท าให้รัฐเป็น
เจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสบิเอ็ดมิได ้

 การจัดหรือด าเนินการให้มสีาธารณูปโภค
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง รัฐตอ้งดูแลมิให้มี
การเรยีกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชน
เกินสมควร 

 การน าสาธารณปูโภคของรัฐไปให้เอกชน
ด าเนินการทางธุรกจิไม่ว่าด้วยประการใด ๆ รัฐ
ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดย
ค านึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชน์ท่ีรัฐและ
เอกชนจะไดร้ับ และค่าบริการที่จะเรียกเก็บจาก
ประชาชนประกอบกัน 

ส่วนที ่๘ 
แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม 

   

 มาตรา ๘๐  รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา 
และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
 (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รกั
สามัคคีและการเรยีนรู้  ปลูกจิตส านึก และ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 มาตรา ๘๕  รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี ้

 มาตรา ๘๒  รัฐต้องส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนท้องถิ่นในทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่อง
ดังต่อไปนี ้
 (๑) มีส่วนร่วมกับส่วนราชการและองค์กร
บริหารท้องถิ่นในการก าหนดนโยบาย แผน และ
งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น  
 (๒) สงวน ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย่างยั่งยืน 
 (๓) คุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
ตลอดจนเสริมสร้างคณุภาพชีวิตทีด่ีทางเศรษฐกิจ  
 

 มาตรา ๕๓  รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง 
บ ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจดัการ และใช้หรือจัด
ให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพให้
เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชน
และชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ด าเนินการและไดร้ับประโยชน์จากการ
ด าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 

 มาตรา ๕๓๕๗  รัฐต้องอนุรักษ์ คุม้ครอง 
บ ารุงรักษา ฟื้นฟู บรหิารจัดการ และใชห้รือจัด

ใหม้ีการใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ

ให้เกิดประโยชน์อย่างยัง่ยืน โดยต้องให้

ประชาชนและชมุชนในท้องถิ่นทีเ่กี่ยวข้องมี

ส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์จาก

การด าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมาย

บัญญัต ิ

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๔๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๑) ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ทีด่ินให้
ครอบคลมุทั่วประเทศ โดยให้ค านึงถึงความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิทั้งผืนดิน 
ผืนน้ า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธภิาพ และ
ก าหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยต้องให้
ประชาชนในพื้นที่ท่ีไดร้ับผลกระทบจากหลักเกณฑ์
การใช้ที่ดินนั้นมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจด้วย 
 (๒) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็น
ธรรมและด าเนินการใหเ้กษตรกรมีกรรมสิทธ์ิ
หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึงโดยการปฏริูปที่ดินหรือวิธีอ่ืน  รวมทั้ง
จัดหาแหล่งน้ าเพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่าง
พอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร 
 (๓) จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และ
ด าเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 (๔) จัดใหม้ีแผนการบรหิารจดัการทรัพยากร
น้ าและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอยา่งเป็นระบบและ
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดลุ 
 (๕) ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครอง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ

สังคม และความรูร้ักสามัคคีของบคุคลในชุมชนนั้น
และกับชุมชนอื่น 
 (๔) ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาอันดี
งามของชุมชน ของท้องถิ่น และของชาติ   
 (๕) คุ้มครองชนพ้ืนเมืองและชนชาติพันธ์ุ 
 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับรัฐ ชุมชน และองค์กร
บริหารท้องถิ่น ในการด าเนินการตามมาตรานี ้
 มาตรา ๙๑  ทรัพยากรธรรมชาตเิป็นสมบัติ
ของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ  รัฐต้องบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตเิพื่อประโยชน์สูงสดุของ
รัฐ ประชาชน และชุมชน ท้ังในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น  และต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 
เพื่อสร้างดลุยภาพระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
 รัฐต้องส่งเสริม บ ารุงรักษา คุ้มครองคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และควบคมุก าจัดภาวะมลพิษโดยมี
มาตรการที่มีประสิทธิผล  จัดหาเครื่องมือและกลไก
ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนด ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมท่ีดี
และปลอดภัย และมคีวามยตุิธรรมด้านสิ่งแวดล้อม  
 รัฐต้องอนุรักษ์ สงวน และฟื้นฟูทรพัยากร 
ธรรมชาติ โดยจดัให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากร
น้ า ป่าไม้ ทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น และด าเนนิการตามแผน
ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ยั่งยืน และเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม โดยใหส้อดคล้องกบัหลักการเขา้ถึงทรัพยากร 

 (๑) อนุรักษ ์ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมปิัญญา
ท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และ
จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ 
และจัดใหม้ีพื้นท่ีสาธารณะส าหรับกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสรมิและสนับสนุนให้
ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ใช้สิทธิและมสี่วนร่วมในการด าเนินการ
ด้วย 

 (๒) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู 
บริหารจดัการ และใช้หรือจัดใหม้กีารใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสมดลุและยั่งยืน โดยต้องให้
ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์จากการ
ด าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
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ประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 มาตรา ๘๖  รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร ์ทรัพยส์ินทางปญัญา 
และพลังงาน ดังต่อไปนี ้
 (๒) ส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิด
เพื่อให้เกิดความรู้ใหม ่ รักษาและพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและภูมิปญัญาไทย  รวมทั้งให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ธรรมชาติอยา่งเป็นธรรม ภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคม สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตของ
ชุมชนท้องถิ่น  
 รัฐต้องจัดให้มีการผังเมือง การพัฒนาเมือง
และชนบทในลักษณะบูรณาการให้ครอบคลมุทั้ง
ประเทศโดยค านึงถึงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม และการใช้การผังเมืองเป็นแนวทาง
และมาตรฐานในการพัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและ
ยั่งยืน รวมทั้งจัดระบบการถือครองที่ดินและการใช้
ที่ดนิอย่างเหมาะสม และกระจายการถือครองที่ดิน
อย่างเป็นธรรม 
 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน 
ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรบริหารท้องถิ่น เข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการตามมาตรานี ้
 มาตรา ๙๓  รัฐต้องส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ศิลปะโดยค านึงถึงวัฒนธรรมในทุกมิติเพื่อให้เป็น
รากฐานเอกลักษณ์ของชาติและทอ้งถิ่น บริหาร
จัดการวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคณุคา่และมลูค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมดีุลยภาพ และเปิด
พื้นที่สาธารณะส าหรับกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  
ทั้งนี้ โดยต้องส่งเสริมและสนับสนนุให้ประชาชน 
ชุมชน และองค์กรบริหารท้องถิ่น เข้ามามสี่วนร่วม
ในการด าเนินการตามมาตรานี ้

 มาตรา ๘๖  รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร ์ทรัพยส์ินทางปญัญา 
และพลังงาน ดังต่อไปนี ้
 

 มาตรา ๙๒  รัฐต้องสร้างความมั่นคงทาง
พลังงาน  ก ากับดูแลให้มีการประกอบการและการ
ใช้ประโยชน์จากพลังงานและพลังงานทดแทนอย่าง
ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และคุ้มคา่ 

  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๕๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
พัฒนา และใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน
ซึ่งได้จากธรรมชาติและเป็นคณุตอ่สิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 

โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการผลิตและการ
ใช้พลังงานหมุนเวียนทุกประเภทให้เต็มศักยภาพ  
ส่งเสริมและสนับสนุนการวจิัย พัฒนา และการใช้
ประโยชน์จากพลังงานทุกประเภทอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ  รวมทั้งต้องสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน 
องค์กรบริหารท้องถิ่น และเอกชน มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายพลังงาน การอนุรกัษ์พลังงาน และ
การผลิตพลังงานเพื่อใช้เองและเพือ่จ าหน่าย 

 มาตรา ๕๗  บุคคลย่อมมสีิทธิได้รับข้อมูล ค า
ช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการ
อนุญาตหรือการด าเนนิโครงการหรือกิจกรรมใดที่
อาจมผีลกระทบต่อคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม สุขภาพ
อนามัย คณุภาพชีวิต หรือสว่นได้เสยีส าคญัอื่นใดที่
เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมสีิทธิแสดงความ
คิดเหน็ของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไป
ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว  
 การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกจิ 
การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย ์การวางผังเมือง การก าหนด
เขตการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน และการออกกฎท่ี
อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียส าคญัของ
ประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนอย่างท่ัวถึงก่อนด าเนินการ 
 มาตรา ๖๗ วรรคสอง   การด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ

 มาตรา ๖๒  บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราว
ร้องทุกข์ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบัตริาชการทาง
ปกครองอันมีผลหรืออาจมผีลกระทบต่อสิทธิหรือ
เสรภีาพของตน  รวมทั้งไดร้ับแจ้งผลการพิจารณาใน
เวลาอันรวดเร็ว 
 บุคคลย่อมมีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับ
ผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีของข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานนั้น 
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมลู ค าช้ีแจง และ
เหตุผลจากรัฐ ก่อนการอนุญาตหรอืการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมผีลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ คณุภาพชีวิต หรือส่วน
ได้เสียส าคัญอื่นใดที่เกีย่วกับตนหรอืชุมชน และมี
สิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อน าไปประกอบการพจิารณาในเรื่อง
ดังกล่าว 
 

 มาตรา ๕๔  การด าเนินการใดของรัฐหรือ
ที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ ถ้าการนั้นอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบสุข วิถีชีวิตหรือ
สุขภาพของประชาชนหรือชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม 
รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมและรับฟังความคดิเห็นของประชาชนท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อน ามาประกอบการพจิารณาด้วย
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง รฐัต้อง
ระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
น้อยที่สุด และต้องด าเนินการให้มกีารเยียวยา
ความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดย
ไม่ชักช้า  
 

 มาตรา ๕๔๕๘  การด าเนินการใดของรัฐ
หรือท่ีรัฐจะอนุญาตใหผู้้ใดด าเนินการ ถ้าการนั้น
อาจก่อให้เกิดมผีลกระทบต่อความสงบสุข วิถี
ชีวิตหรือทรัพยากรธรรมชาติ คณุภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คณุภาพชีวิต หรือ
ส่วนไดเ้สียส าคญัอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน
หรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐตอ้งด าเนินการให้
มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมหรือชุมชน และจัดใหม้ีการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนไดเ้สียและ
ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกอ่น เพื่อน ามา
ประกอบการพิจารณาด้วยด าเนินการหรือ
อนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 บุคคลและชุมชนย่อมมสีิทธิไดร้ับขอ้มูล ค า
ช้ีแจง และเหตผุลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการ
ด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
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สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะ
กระท ามไิด ้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผล
กระทบต่อคณุภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน  และจดัให้มีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มสี่วนได้
เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบ 
ด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการ
การศึกษาดา้นสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ
หรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมี
การด าเนินการดังกลา่ว  

 การก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ รวมทัง้การ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ การผังเมือง การก าหนดเขตการใช้
ประโยชน์ในท่ีดิน ท่ีอาจมผีลกระทบต่อส่วนไดเ้สยี
ส าคัญของประชาชน  ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อน าความคิดเห็นนั้น
ไปประกอบการพิจารณา  

 ในการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรค
หนึ่ง รัฐต้องระมดัระวังให้เกดิผลกระทบต่อ
ประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้อง
ด าเนินการใหม้ีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือ
เสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า  

ส่วนที ่๑๐ 
สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 

   

 มาตรา ๕๖  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบัทราบ
และเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การ
เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อ
ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน 
หรือส่วนได้เสียอันพึงไดร้ับความคุม้ครองของ
บุคคลอื่น หรือเป็นข้อมลูส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 มาตรา ๖๒  บุคคลย่อมมีสิทธิตดิตามและ
ร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏบิัติหน้าที่ของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
และเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
 บุคคลซึ่งให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่องค์กร
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐหรือหนว่ยงานของรัฐ

 มาตรา ๖๑  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบัทราบและ
เข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในความ
ครอบครองของรัฐ  เว้นแต่การเปดิเผยข้อมูลหรือ
ข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความ
ปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงไดร้ับ
ความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วน
บุคคล  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตัิ 
 

ส่วนที่ ๔ 
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของชนชาวไทย 

 
 มาตรา ๖๙  บุคคลย่อมมีสิทธิเฝ้าระวัง 
ติดตาม และตรวจสอบ การใช้อ านาจรัฐ และมีสิทธิ
รวมตัวกันเพื่อด าเนินการดังกล่าวตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ

 มาตรา ๕๕  รัฐต้องเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร
ของราชการที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของ
รัฐหรือเป็นความลับของทางราชการ และต้องจัด
ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลดังกลา่วโดยสะดวก 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 

 มาตรา ๕๕๕๙  รัฐต้องเปิดเผยขอ้มูลหรือ
ข่าวสารของราชการสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคง
ของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่
กฎหมายบญัญตัิ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก ทัง้นี้ 
ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
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๕๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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(ปี ๕๙) 

เกี่ยวกับการปฏบิัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

 มาตรา ๗๐  หน่วยงานของรัฐ องค์การ
ภาคเอกชน  องค์การภาคประชาสงัคม หรือองค์กร
ใด ท่ีด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผน่ดิน มีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อ
สาธารณะ เพื่อให้บุคคลได้ติดตามและตรวจสอบ  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ เว้นแต่เป็นข้อมูล
เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเปน็ข้อมูลที่มี
กฎหมายบญัญตัิห้ามมิให้เปิดเผย 
 มาตรา ๗๑  เพื่อประโยชน์แห่งการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บุคคลย่อมมีสิทธิร้องขอข้อมูลรวมทั้งติดตามและ
ตรวจสอบ ในเรื่องดังต่อไปนี้  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 (๑) การด าเนินงานหรือการปฏิบัตหิน้าท่ีของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ และ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 (๒) การใช้จ่ายเงินแผ่นดินหรือการจัดซื้อจดั
จ้างของหน่วยงานของรัฐ 
 (๓) การรับบริจาคและการใช้จ่ายเงินของ
พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ 
 (๔) การใช้จ่ายเงินของบุคคลที่มีธรุกรรมกับ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ท่ีมีหลักฐาน
อันควรเช่ือได้ว่าจะมสี่วนร่วมในการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ โดยร้องขอให้องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งมีหนา้ที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ควบคุม ก ากับ หรือรับจด
แจ้งหรือจดทะเบยีนบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ด าเนินการ 
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๕๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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(ปี ๕๙) 

 การเปิดเผยข้อมลูตามวรรคหนึ่ง จะกระท า
มิได้ ถ้าข้อมลูนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ 
ความปลอดภัยของประชาชน หรอืส่วนไดเ้สียอันพึง
ได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น  ท้ังนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 บุคคลและสื่อมวลชนซึ่งให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่
องค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือตอ่สาธารณะ 
เกี่ยวกับการปฏบิัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง หน่วยงานของรัฐ หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
ย่อมไดร้ับความคุ้มครอง 
 ผู้ซึ่งใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งโดยไม่สจุริต ย่อม
ต้องมีความรับผิดตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 มาตรา ๑๙๘  บุคคลย่อมมีส่วนรว่มในการ
บริหารราชการแผ่นดินดังต่อไปนี ้
 (๑) ใหข้้อมูลและความคดิเห็นในการบริหาร
ราชการต่อผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ 
และเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
 (๒) มีส่วนร่วมในการบรหิารราชการแผ่นดิน
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 (๓) ตรวจสอบและตดิตามการปฏิบตัหิน้าทีต่าม
มาตรา ๑๙๗ ของข้าราชการและเจา้หน้าที่ของรัฐ  ใน
กรณีที่พบว่ามีการละเลยหรือไมป่ฏบิัติให้เปน็ไปตาม
มาตรา ๑๙๗ ยอ่มมีสิทธิขอให้ข้าราชการ เจา้หนา้ที่ของ
รัฐ  หรือผู้บังคับบญัชาของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐนัน้ ช้ีแจง แสดงเหตผุล และขอให้ด าเนินการให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนญูและกฎหมาย เสนอเรื่องราวรอ้ง 
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ทุกข์ หรือฟ้องคดตี่อศาล  ทั้งนี้ ตามที่บัญญตัิไว้ใน
รัฐธรรมนญูและกฎหมาย 

 มาตรา ๔๗  คลื่นความถี่ท่ีใช้ในการส่ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
โทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อ
ประโยชนส์าธารณะ  
 ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอสิระองค์กรหนึ่งท า
หน้าที่จัดสรรคลื่นความถีต่ามวรรคหนึ่ง และก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกจิการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามทีก่ฎหมาย
บัญญตั ิ 
 การด าเนินการตามวรรคสองต้องค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม 
ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และ
การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งต้องจัด
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
สื่อมวลชนสาธารณะ 
 การก ากับการประกอบกิจการตามวรรค
สองต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการควบ
รวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบง า 
ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่น
ใด ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรภีาพในการ
รับรู้ข้อมลูขา่วสารหรือปดิกั้นการได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน 

 มาตรา ๕๐  คลื่นความถี่ท่ีใช้ในกิจการ
กระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน ์กิจการวิทยุ
คมนาคม และกิจการโทรคมนาคม เป็นทรัพยากร
สื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
 ให้มีองค์การของรัฐที่เป็นอิสระองค์การหนึ่ง
ท าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถีต่ามวรรคหนึ่งและก ากับ
การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุ
โทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการ
โทรคมนาคม โดยต้องค านึงถึงความมั่นคงของรัฐ 
ประโยชนส์ูงสุดของประชาชนในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น  ค านึงถึงบุคคลด้อยโอกาสทั้งในด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม และประโยชน์สาธารณะอื่น  
รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
สามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
สื่อมวลชนสาธารณะ  ท้ังนี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 
 การด าเนินการตามวรรคสองต้องให้
ความส าคญักับการแข่งขันโดยเสรอีย่างเป็นธรรม  
และการเก็บค่าธรรมเนยีมหรือค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบกิจการดังกล่าว ต้องให้ความส าคญักับการ
ให้บริการที่ท่ัวถึง ได้มาตรฐาน มคีณุภาพ สามารถ
ตรวจสอบได้ และให้ประชาชนโดยทั่วไปเสยี
ค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด  
 ภายใต้บังคับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการเปดิเสรีทางการค้าหรือการลงทุนภายใต้
กรอบองค์การการค้าโลกหรือการรวมกลุม่ทาง
เศรษฐกิจ เจ้าของกิจการตามมาตรานี้ต้องเป็นบุคคล

 มาตรา ๕๖  รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลืน่ความถี่
และสิทธิในวงโคจรของดาวเทียมอนัเป็น
ทรัพยากรของชาต ิให้เป็นประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน 
 การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่น
ความถี่หรือสิทธิในวงโคจรตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะ
ใช้เพื่อส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
โทรคมนาคม หรือเพื่อประโยชน์อืน่ใด ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความ
มั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ รวมตลอด
ทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์ด้วย
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 รัฐต้องจัดให้มีองค์กรที่มคีวามเป็นอิสระใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี เพื่อรับผดิชอบและก ากับการ
ด าเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ใหเ้ป็นไปตาม
วรรคสอง  ในการนี้ องค์กรดังกลา่วต้องจัดให้มี
มาตรการป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จาก
ผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่
ผู้บริโภคเกินความจ าเป็น ป้องกันมิให้คลื่นความถี่
รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกันการกระท าท่ีมผีล
เป็นการขัดขวางเสรภีาพในการรับรู้หรือปิดกั้น
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
ของประชาชน และป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่
ค านึงถึงสิทธิของประชาชนท่ัวไป รวมตลอดทั้ง
การก าหนดสัดส่วนข้ันต่ าที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่น

 มาตรา ๕๖๖๐  รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่น
ความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรของ
ดาวเทียมอันเป็นทรัพยากรสมบตัขิองชาติ เพื่อ
ใช้ใหเ้ป็นเกิดประโยชนข์องแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน 

 การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่น
ความถีห่รือสิทธใินวงโคจรตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่า
จะใช้เพือ่ส่งวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน์ และ
โทรคมนาคม หรือเพื่อประโยชน์อืน่ใด ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความ
มั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ รวมตลอด
ทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคลื่น
ความถีด่้วย ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีความเป็น
อิสระในการปฏิบัตหิน้าท่ี เพื่อรับผิดชอบและ
ก ากับการด าเนินการเกีย่วกับคลื่นความถี่ให้
เป็นไปตามวรรคสอง  ในการนี้ องค์กรดังกล่าว
ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้มกีารแสวงหา
ประโยชน์จากผู้บรโิภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้าง
ภาระแกผู่้บรโิภคเกินความจ าเป็น ป้องกันมิให้
คลื่นความถีร่บกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกันการ
กระท าท่ีมีผลเป็นการขัดขวางเสรภีาพในการรับรู้
หรือปิดกั้นการรับรู้ข้อมลูหรือข่าวสารที่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงของประชาชน และป้องกันมิให้
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่น
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สัญชาตไิทย และต้องไมด่ าเนินการในลักษณะที่อาจ
มีผลตามที่บัญญัตไิว้ในมาตรา ๔๘ ด้วย  ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ

ความถี่จะต้องด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 

ความถี่โดยไม่ค านึงถึงสิทธิของประชาชนท่ัวไป 
รวมตลอดทั้งการก าหนดสัดส่วนข้ันต่ าที่ผู้ใช้
ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้องด าเนินการเพื่อ
ประโยชนส์าธารณะ ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตัิ 

  มาตรา ๕๙  บุคคลย่อมมีสิทธิเข้าถึงและ
ได้รับบริการสาธารณะของรัฐที่จัดให้อย่างต่อเนื่อง 
ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน โดยต้องมกีารปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และทันสมัยอยู่เสมอ 

  

 มาตรา ๖๑  สิทธิของบุคคลซึ่งเปน็
ผู้บริโภคย่อมไดร้ับความคุม้ครอง ในการไดร้ับ
ข้อมูลที่เป็นความจริง และมีสิทธิรอ้งเรียนเพื่อให้
ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมี
สิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค  
 ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็น
อิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนผู้บริโภค ท าหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการ
ตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้
ความเห็นในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงาน
การกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย 

 มาตรา ๖๐  สิทธิของผู้บริโภคย่อมไดร้ับ
ความคุ้มครอง 
 ให้มีองค์การเพื่อการคุม้ครองผู้บรโิภคที่เป็น
อิสระซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วยตัวแทน
ผู้บริโภค ท าหน้าที่ให้ความเห็นเพือ่ประกอบการ
พิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการ
บังคับใช้กฎหมายและกฎ ให้ความเห็นในการ
ก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค  
รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการ
ละเลยไม่กระท าการอันเป็นการคุม้ครองผู้บรโิภค  
และเสนอทางแก้ไขเยียวยาความเสียหายทีผู่้บรโิภค
ได้รับ  สนับสนุนและส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ตลอดจนด าเนินคดีที่เป็นประโยชน์สาธารณะเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 มาตรา ๕๗  รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือ
กลไกในการคุม้ครองสิทธิของผู้บรโิภค และ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภครวมกลุ่มกันเพ่ือ
ปกป้องสิทธิของตน 
 

 มาตรา ๕๗๖๑  รัฐต้องจัดให้มีมาตรการ
หรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคและส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ด้านตา่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้
ข้อมูลที่เป็นจริง ด้านความปลอดภัย ด้านความ
เป็นธรรมในการท าสญัญา หรือด้านอ่ืนใดอันเป็น
ประยชน์ต่อผู้บริโภครวมกลุ่มกันเพื่อปกป้อง
สิทธิของตน 

 

 มาตรา ๘๔  รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี ้
 (๓) ควบคุมให้มีการรักษาวินัยการเงินการ
คลังเพื่อสนับสนุนเสถยีรภาพและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุง

 มาตรา ๘๘  รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน 
การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการเงิน การคลัง และ
การใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่างคุ้มค่า  จัดให้มีระบบ
การเงินการคลังเพื่อสังคม  มรีะบบภาษีอากรที่มี

 มาตรา ๕๘  รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการ
คลังอย่างเคร่งครดัเพื่อใหฐ้านะทางการเงินการ
คลังของรัฐมีเสถยีรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
 

 มาตรา ๕๘๖๒  รัฐต้องรักษาวินัยการเงิน
การคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงิน
การคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมัน่คงอย่างยั่งยืน
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
และจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแกส่ังคม 
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ระบบการจัดเก็บภาษีอากรให้มคีวามเป็นธรรม
และสอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม 
 

ความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกดิประโยชน์สูงสดุ
ต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม  จัดสรรงบประมาณโดย
ค านึงถึงความเสมอภาคทางเพศและความเสมอภาค
ด้านอื่น  มีกลไกป้องกันการบริหารราชการแผ่นดินที่
มุ่งสร้างความนยิมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
ประชาชนในระยะยาว  และมกีลไกตรวจสอบและ
เปิดเผยการใช้จ่ายเงินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ 
 มาตรา ๑๘๙  การด าเนินนโยบายการคลัง
และงบประมาณของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล หลักประสิทธิภาพและความคุ้มค่า หลักการ
รักษาวินัยทางการคลัง และหลักความเป็นธรรมใน
สังคม  ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการคลังและการงบประมาณ
ภาครัฐ 
 เพื่อป้องกันการด าเนินนโยบายที่มุง่สร้าง
ความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนใน
ระยะยาว การอนุมตัิ นโยบาย มาตรการ หรือ
โครงการใด ๆ ให้มีการวิเคราะห์ภาระงบประมาณ
และภาระทางการคลัง ท้ังในระยะสั้นและระยาว 
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม และใหร้ะบุ
ปริมาณและแหล่งที่มาของเงินในการสนับสนุนการ
ด าเนินนโยบายดังกลา่ว 
 มาตรา ๑๙๐  การจัดเก็บภาษีอากรเพื่อเป็น
รายได้แผ่นดินจะต้องจัดเก็บจากฐานภาษีต่าง ๆ ให ้
 

 กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของ
รัฐอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการ
ด าเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ 
การก าหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้และ
รายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
การบริหารทรัพยส์ินของรัฐและเงินคงคลัง และ
การบริหารหนี้สาธารณะ 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๕๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ครบฐาน ท้ังจากฐานรายได้ ฐานการซื้อขาย และ
จากฐานทรัพย์สิน 
 การก าหนดนโยบายและอัตราภาษีตามวรรค
หนึ่ง ต้องค านึงถึงหลักการความเป็นกลาง ความเป็น
ธรรมในสังคม ความทั่วถึง ตลอดจนความยั่งยืน
ทางการคลัง และข้อผูกพันระหว่างประเทศ 
 ให้มีการจัดระบบภาษีเป็นสองระดบั คือ ภาษี
ระดับชาติและภาษีระดับท้องถิ่น  
 การตรากฎหมายให้หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ
และจัดสรรเงินจากผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีหรืออากรตาม
กฎหมายให้แก่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งมิใช่
การจัดสรรภาษีหรืออากรให้องค์กรบริหารท้องถิ่น
หรือมิใช่การจัดสรรให้พรรคการเมอืงตามกฎหมาย 
จะกระท ามิได ้

   มาตรา ๕๙  รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน 
และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกดิจาก
การทุจริตและประพฤตมิิชอบท้ังในภาครัฐและ
ภาคเอกชน และจดัให้มีมาตรการและกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบดังกลา่วอย่างเข้มงวด 

 มาตรา ๕๙๖๓  รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน 
และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกดิจาก
การทุจริตและประพฤตมิิชอบท้ังในภาครัฐและ
ภาคเอกชน และจดัให้มีมาตรการและกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบดังกลา่วอย่างเข้มงวด รวมทั้ง
กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือช้ี
เบาะแส โดยไดร้ับการคุม้ครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ

หมวด ๕ 
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 

หมวด ๒ 
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 

หมวด ๖ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ 

ไม่มีการแก้ไข 

ส่วนที ่๑ 
บทท่ัวไป 

   



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๕๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 มาตรา ๗๕  บทบัญญัติในหมวดนีเ้ป็น
เจตจ านงให้รัฐด าเนินการตรากฎหมายและ
ก าหนดนโยบายในการบรหิารราชการแผ่นดิน  
 ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน
ต้องช้ีแจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะด าเนินการใด 
ในระยะเวลาใด เพ่ือบรหิารราชการแผ่นดินให้
เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้อง
จัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินการ รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง 

 มาตรา ๗๗  บทบัญญัติในหมวดนีม้ีไว้เพื่อ
เป็นเจตจ านงให้รัฐด าเนินการตรากฎหมาย ก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ และจัดท านโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  
 

 มาตรา ๖๐  บทบัญญัติในหมวดนีเ้ป็น
แนวทางให้รัฐด าเนินการตรากฎหมายและ
ก าหนดนโยบายในการบรหิารราชการแผ่นดิน ไม่
ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐ  
 

 มาตรา ๖๐๖๔  บทบัญญตัิในหมวดนี้เป็น
แนวทางให้รัฐด าเนินการตรากฎหมายและ
ก าหนดนโยบายในการบรหิารราชการแผ่นดิน ไม่
ก่อให้เกิดสิทธใินการฟ้องร้องรัฐ 
 

 มาตรา ๗๖  คณะรัฐมนตรีต้องจดัท าแผนการ
บริหารราชการแผน่ดิน เพื่อแสดงมาตรการและ
รายละเอียดของแนวทางในการปฏิบตัิราชการในแต่
ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแหง่รัฐ 
 ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรี
ต้องจัดให้มีแผนการตรากฎหมายที่จ าเป็นต่อ
การด าเนินการตามนโยบายและแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

 มาตรา ๗๗  บทบัญญัติในหมวดนีม้ีไว้เพื่อ
เป็นเจตจ านงให้รัฐด าเนินการตรากฎหมาย ก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ และจัดท านโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  
 

 มาตรา ๖๑  รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาของประเทศและเป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ใหส้อดคล้องและ
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  
 การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาทีจ่ะบรรลุ
เป้าหมาย การจัดท า และสาระทีพ่ึงมีใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายบัญญตัิ ซึ่งต้องมบีทบัญญัติ
เกี่ยวกับการมสี่วนร่วมและการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย  
 ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได ้

 มาตรา ๖๑๖๕  รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาของประเทศและ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณา
การกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว  
 การจัดท า การก าหนดเปา้หมาย 
ระยะเวลาที่จะบรรลุเปา้หมาย การจัดท า และ
สาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งทั้งนี้ 
กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบญัญัตเิกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย  
 ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงัคับได้  

ส่วนที ่๖ 
แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ 

 

   



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๕๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 มาตรา ๘๒  รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรี
และความร่วมมือกับนานาประเทศ และพึงถือหลัก
ในการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ตลอดจนต้อง
ปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยเป็นภาคี  รวมทั้งตามพันธกรณีที่ได้
กระท าไว้กับนานาประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศ 
 รัฐต้องส่งเสริมการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวกับนานาประเทศ ตลอดจนต้องให้ความ
คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยใน
ต่างประเทศ 

 มาตรา ๘๐  รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีและ
ความร่วมมือกับนานาประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศ และปฏิบตัิตามสนธสิัญญาและพันธกรณีที่
ท าไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน 
บนพ้ืนฐานของการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพ
แห่งดินแดน ความเสมอภาค ผลประโยชน์ร่วมกัน 
และเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ  รวมทั้ง
เสรมิสร้างศักยภาพของประเทศในประชาคมโลก 
 

 มาตรา ๖๒  รัฐพงึส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับ
นานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาคในการ
ปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการภายในของ
กันและกัน ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่าง
ประเทศ และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและ
ของคนไทยในต่างประเทศ  
 

 มาตรา ๖๒๖๖  ไม่มีการแกไ้ข 

ส่วนที ่๔ 
แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การ

สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม 

   

 มาตรา ๗๙  รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และ
คุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่
ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานและ
ศาสนาอื่น ทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและ
ความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา 
รวมทั้งสนับสนนุการน าหลักธรรมของศาสนามาใช้
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 มาตรา ๘๐  รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และ
คุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาท่ีประชาชน
ชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน และศาสนาอ่ืน  
ส่งเสริมให้ศาสนิกชนเข้าใจและเขา้ถึงหัวใจของ
ศาสนาของตน  ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความ
สมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา  
รวมทั้งสนับสนุนการน าหลักธรรมของศาสนามาใช้
เพื่อเสรมิสร้างศีลธรรม พัฒนาจติใจ และปัญญา 

 มาตรา ๖๓  รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครอง
พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน 
 ในการคุ้มครองพระพุทธศาสนาอนัเป็น
ศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้า
นาน รัฐต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิ
ให้มีการบ่อนท าลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าใน
รูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมี
ส่วนร่วมในการด าเนินมาตรการหรือกลไก
ดังกล่าว 

 มาตรา ๖๓๖๗  รัฐพึงอุปถัมภ์และ
คุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน 

 ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพทุธ 
ศาสนาอันเป็นศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยส่วน
ใหญ่นับถือมาช้านาน รัฐพึงส่งเสรมิและสนับสนุน
การศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธ 
ศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและ
ปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไกในการ
ป้องกันมิให้มีการบ่อนท าลายพระพุทธศาสนาไม่
ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสรมิใหพุ้ทธศาสนิกชน
มีส่วนร่วมในการด าเนินมาตรการหรือกลไก
ดังกล่าวด้วย 

 มาตรา ๔๐  บุคคลย่อมมสีิทธิใน
กระบวนการยตุิธรรม ดังต่อไปนี ้

 มาตรา ๔๔  บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม ดังต่อไปนี ้

 มาตรา ๖๔  รัฐพึงจัดระบบการบริหารงาน
ในกระบวนการยตุิธรรมทุกด้านใหม้ีประสิทธิภาพ 

 มาตรา ๖๔๖๘  รัฐพึงจัดระบบการ
บริหารงานในกระบวนการยตุิธรรมทุกด้านให้มี



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๖๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๑) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถงึ  
 (๒) สิทธิพ้ืนฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการ
ได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบ
ข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การ
เสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของ
ตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับ
การพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่น่ัง
พิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้รับทราบ
เหตุผลประกอบค าวินิจฉัย ค าพิพากษา หรือค าสั่ง 
 (๓) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตน
ได้รับการพิจารณาอยา่งถูกต้อง รวดเร็ว และ
เป็นธรรม 
 (๔) ผู้เสยีหาย ผู้ต้องหา โจทก ์จ าเลย คู่กรณ ี
ผู้มีสว่นได้เสีย หรือพยานในคด ีมีสิทธิได้รบัการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมในการด าเนินการตามกระบวนการ
ยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รบัการสอบสวนอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไมใ่ห้ถ้อยค าเปน็
ปฏิปักษ์ต่อตนเอง 
 (๕) ผู้เสยีหาย ผู้ต้องหา จ าเลย และพยาน
ในคดีอาญา มีสิทธิไดร้ับความคุม้ครอง และ
ความช่วยเหลือท่ีจ าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ  
ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 (๖) เด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอาย ุหรือผู้
พิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่าง

 (๑) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง เท่าเทียมกัน และ
เสียค่าใช้จ่ายน้อย  
 (๒) สิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณา
อย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวดเร็ว 
เป็นธรรม และมีมาตรฐานที่ชัดเจน  โดยเฉพาะเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรอืทุพพลภาพ  ผู้
ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ย่อมมสีทิธิได้รับความ
คุ้มครองในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่าง
เหมาะสม  
 (๓) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอย่าง
น้อยต้องมีหลักประกันข้ันพ้ืนฐานเรื่องการไดร้ับการ
พิจารณาโดยเปิดเผย โอกาสในการต่อสู้คดีอย่าง
เพียงพอ การคดัคา้นผู้พพิากษาหรอืตุลาการ การไดร้ับ
การพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตลุาการซึ่งนั่งพิจารณา
ครบองค์คณะ และการคัดหรือท าส าเนาค าพิพากษา 
ค าวินิจฉัย หรือค าสั่งอันเป็นการชีข้าดคดี  
 (๔) ผู้เสยีหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จ าเลย คู่กรณี 
ผู้มีส่วนไดเ้สีย และพยานในคดี ไมว่่าจะมีเช้ือชาติ 
เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ หรือสถานะใด 
ย่อมมีสิทธิได้รับการปฏบิัติที่เหมาะสม  
 (๕) ในคดีอาญา ผูเ้สียหาย ผูต้้องหา จ าเลย 
และพยาน มสีิทธิไดร้ับความคุ้มครองและความ
ช่วยเหลือท่ีจ าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ  ได้รบัการ
สอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เปน็ธรรม และมี
มาตรฐานที่ชัดเจน  ผู้ต้องหาและจ าเลยมีสิทธิได้รับ
ความช่วยเหลือทางคดจีากทนายความหรือท่ีปรึกษา
กฎหมายซึ่งมคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญ  การไดร้ับการ

เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบตัิ และให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยตุิธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว 
และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร  
 รัฐพึงมีมาตรการคุม้ครองเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในกระบวนการยตุิธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้โดยเคร่งครัดปราศจากการแทรกแซงหรือ
ครอบง าใด ๆ 
 รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่
จ าเป็นและเหมาะสมแก่ผูย้ากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และพึง
เยียวยาผู้ได้รับความเสยีหายในคดอีาญา ท้ังนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 

ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไมเ่ลอืกปฏิบัติ และ
ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยตุิธรรมได้
โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกิน
สมควร  
 รัฐพึงมีมาตรการคุม้ครองเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในกระบวนการยตุิธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้โดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือ
ครอบง าใด ๆ 

 รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่
จ าเป็นและเหมาะสมแก่ผูย้ากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และพึง
เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบญัญัตริวมตลอดถึงการจัดหา
ทนายความให ้

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๖๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

เหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่
เหมาะสมในคดีทีเ่กี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 
 (๗) ในคดีอาญา ผูต้้องหาหรือจ าเลยมีสิทธิ
ไดร้ับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสในการตอ่สู้คดีอย่าง
เพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบ
พยานหลักฐานตามสมควร การได้รบัความ
ช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการไดร้ับ
การปล่อยตัวช่ัวคราว 
 (๘) ในคดีแพ่ง บุคคลมสีิทธิไดร้ับความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ 
 มาตรา ๘๑  รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ดูแลให้มกีารปฏิบตัิและบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเรว็ เป็นธรรม 
และทั่วถึง ส่งเสรมิการให้ความช่วยเหลือและให้
ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และจัดระบบงาน
ราชการและงานของรัฐอยา่งอื่นในกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนและ
องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยตุิธรรม 
และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
 (๒) คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้
พ้นจากการล่วงละเมิด ทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
โดยบุคคลอื่น และต้องอ านวยความยุติธรรมแก่
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 
 (๓) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคก์รเพื่อ
การปฏิรปูกฎหมายที่ด าเนินการเป็นอิสระ เพื่อ

ปล่อยตัวช่ัวคราวเป็นหลักเว้นแต่มเีหตุตามที่
กฎหมายบญัญตัิ และรับทราบเหตุผลประกอบการ
สั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ  
 (๖) ได้รับการเยียวยาในกรณีที่มีการละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้  ท้ังนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 มาตรา ๘๖  รัฐต้องจัดให้มีการพฒันา
กฎหมายให้ทันสมัย ลดความเหลือ่มล้ า และสร้าง
ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  ยกเลิกหรือ
ปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระและขั้นตอนท่ีไม่
จ าเป็น ท าให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชน
ได้อย่างท่ัวถึง เท่าเทียม สะดวก รวดเร็ว และเป็น
ธรรม จัดใหม้ีการประเมินผลกระทบของร่าง
กฎหมายที่เสนอ  รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบในการตรา
กฎหมายและกฎ 
 รัฐต้องดูแลใหม้ีการปฏิบัติและบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครดั รวดเร็ว และเป็น
ธรรม  คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมิให้เกิด
การล่วงละเมดิทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดย
บุคคลอื่น 
 รัฐต้องจัดระบบงานของรัฐและกระบวนการ
ยุติธรรมให้อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท่ัวถึง เท่าเทียม และเสียค่าใช้จ่าย
น้อย  ป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จาก
ประชาชนโดยมิชอบ  รวมทั้งส่งเสริมการให้ความรู้
ทางกฎหมายและการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน  จัดให้มีกลไกการระงับข้อ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ 
รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เปน็ไปตาม
รัฐธรรมนูญโดยต้องรับฟังความคดิเห็นของผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบด้วย 
 (๔) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อ
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ด าเนินการเป็น
อิสระ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม 
 (๕) สนับสนุนการด าเนินการขององค์กร
ภาคเอกชนท่ีให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน โดยเฉพาะผูไ้ดร้ับผลกระทบจาก
ความรุนแรงในครอบครัว 

พิพาทโดยกระบวนการยตุิธรรมชุมชนและ
กระบวนการยตุิธรรมทางเลือก  และสนบัสนุนให้
ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมใน
กระบวนการยตุิธรรมและการช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย 
 

 มาตรา ๘๐  รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา 
และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
 (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย
ในศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ และเผยแพร่
ข้อมูลผลการศึกษาวิจยัที่ไดร้ับทุนสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยจากรัฐ 
 

ส่วนที ่๙ 
แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทาง

ปัญญา และพลังงาน 
 
 มาตรา ๘๖  รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร ์ทรัพยส์ินทางปญัญา 
และพลังงาน ดังต่อไปนี ้
 

 มาตรา ๘๓  รัฐต้องจัด ส่งเสริม และท านุ
บ ารุงการศึกษาอบรมทุกระดับและทุกรูปแบบ โดย 
 (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย 
และพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรม และการเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าว รวมทั้งการคุม้ครองภมูิปญัญาและสิทธิ
ประโยชน์ท่ีเกดิขึ้น 
 

 มาตรา ๖๕  รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาศลิปวิทยาการให้เกิดความรู้ การ
พัฒนาการ และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของ
สังคมและเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ 
 

 มาตรา ๖๕๖๙  รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศิลปวิทยาการแขนงตา่ง ๆ ให้เกิดความรู้ การ
พัฒนาการ และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของ
สังคมและเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๖๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๑) ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวตักรรมด้านต่าง ๆ  โดยจัดใหม้ี
กฎหมายเฉพาะเพื่อการนี ้จัดงบประมาณสนบัสนุน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และใหม้ีสถาบันการศกึษา
และพัฒนา จัดให้มีการใช้ประโยชน์จากผลการศึกษา
และพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีทีม่ีประสิทธภิาพ 
และการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่
ความรู้ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสมยัใหม ่และ
สนับสนุนให้ประชาชนใช้หลักดา้นวทิยาศาสตร์ใน
การด ารงชีวิต 
 (๒) ส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิด
เพื่อให้เกิดความรู้ใหม ่ รักษาและพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและภูมิปญัญาไทย  รวมทั้งให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
พัฒนา และใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน
ซึ่งได้จากธรรมชาติและเป็นคณุตอ่สิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

ส่วนที ่๑๐ 
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   

 มาตรา ๘๗  รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในระดับชาติและระดบัท้องถิ่น 
 (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การ

   



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๖๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

วางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้ง
การจัดท าบริการสาธารณะ 
 (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุก
ระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขา
อาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น 
 (๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
ในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุน
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการ
ด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน  รวมทั้ง
สนับสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชนที่
รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้
สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการ
ของชุมชนในพื้นที่ 
 (๕) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชน
เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้
สิทธิเลือกตั้งโดยสุจรติและเที่ยงธรรม 
 การมีสว่นรว่มของประชาชนตามมาตรานี้ตอ้ง
ค านึงถึงสดัสว่นของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกนั 
 มาตรา ๘๐  รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา 
และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
 (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคี
และการเรียนรู้  ปลูกจติส านึก และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของ 
 

 มาตรา ๘๒  รัฐต้องส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนท้องถิ่นในทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่อง
ดังต่อไปนี ้
 (๑) มีส่วนร่วมกับส่วนราชการและองค์กร
บริหารท้องถิ่นในการก าหนดนโยบาย แผน และ
งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น  
 

 มาตรา ๖๖  รัฐพึงอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม 
และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของ
ชาติ และพึงจัดให้มีพื้นท่ีสาธารณะส าหรับ
กิจกรรมที่เกีย่วข้อง รวมทั้งส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน 
 

คณะกรรมการตดัออก 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๖๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ชาติ ตลอดจนคา่นิยมอันดีงามและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
 มาตรา ๘๖  รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร ์ทรัพยส์ินทางปญัญา 
และพลังงาน ดังต่อไปนี ้
 (๒) ส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิด
เพื่อให้เกิดความรู้ใหม ่ รักษาและพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและภูมิปญัญาไทย  รวมทั้งให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 (๒) สงวน ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย่างยั่งยืน 
 (๓) คุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
ตลอดจนเสริมสร้างคณุภาพชีวิตทีด่ีทางเศรษฐกิจ 
สังคม และความรูร้ักสามัคคีของบคุคลในชุมชนนั้น
และกับชุมชนอื่น 
 (๔) ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาอันดี
งามของชุมชน ของท้องถิ่น และของชาติ   
 (๕) คุ้มครองชนพ้ืนเมืองและชนชาติพันธ์ุ 
 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับรัฐ ชุมชน และองค์กร
บริหารท้องถิ่น ในการด าเนินการตามมาตรานี ้
 มาตรา ๙๓  รัฐต้องส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ศิลปะโดยค านึงถึงวัฒนธรรมในทุกมิติเพื่อให้เป็น
รากฐานเอกลักษณ์ของชาติและทอ้งถิ่น บริหาร
จัดการวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคณุคา่และมลูค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมดีุลยภาพ และเปิด
พื้นที่สาธารณะส าหรับกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  
ทั้งนี้ โดยต้องส่งเสริมและสนับสนนุให้ประชาชน 
ชุมชน และองค์กรบริหารท้องถิ่น เข้ามามสี่วนร่วม
ในการด าเนินการตามมาตรานี ้

ท้องถิ่นได้ใช้สิทธิและมสี่วนร่วมในการด าเนินการ
ด้วย 
 

   มาตรา ๖๗  รัฐพึงส่งเสริมและใหค้วาม
คุ้มครองชาวไทยกลุม่ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิ
ด ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และ
วิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข 
ไม่ถูกรบกวน  ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

 มาตรา ๖๗๗๐  ไม่มีการแกไ้ข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๖๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ หรือ
สุขภาพอนามัย 

 ตอนที่ ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

  

 มาตรา ๕๒  เด็กและเยาวชน มีสทิธิใน
การอยู่รอดและไดร้ับการพัฒนาดา้นร่างกาย 
จิตใจ และสติปญัญา ตามศักยภาพใน
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ 
 เด็ก เยาวชน สตร ีและบุคคลในครอบครัว 
มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐ ให้ปราศจาก
การใช้ความรุนแรงและการปฏิบัตอิันไม่เป็น
ธรรม  ท้ังมีสิทธิได้รับการบ าบัดฟืน้ฟูในกรณีที่มี
เหตุดังกลา่ว 
 การแทรกแซงและการจ ากดัสิทธิของเด็ก 
เยาวชน และบุคคลในครอบครัว จะกระท ามิได ้ 
เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแห่ง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไว้ซึ่ง
สถานะของครอบครัวหรือประโยชน์สูงสุดของ
บุคคลนั้น 
 เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลมีสิทธไิด้รับ
การเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ  
 มาตรา ๕๓  บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปี
บริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มี
สิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐ  
 

 มาตรา ๔๖  ครอบครัวย่อมมีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองและช่วยเหลือจากรัฐให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็น
ปึกแผ่นและเป็นสุข และมสีิทธิได้รบัปัจจัยพื้นฐานใน
การด ารงชีวิตที่มมีาตรฐานที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศยั  ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 มารดาย่อมมสีิทธิไดร้ับความคุ้มครองเป็น
พิเศษและได้รบัสวสัดิการตามควรจากรัฐและ
นายจ้าง ก่อนและหลังการให้ก าเนดิบุตร  ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 เด็กและเยาวชนย่อมมีสิทธิในการอยู่รอดและ
ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 
ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  รวมทั้ง
ได้รับความคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ 
ที่เป็นภัยต่อจติใจหรือสุขภาพหรือขัดขวาง
พัฒนาการตามปกติของเด็กและเยาวชน  โดยให้เด็ก
และเยาวชนมีส่วนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนด้วย  ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ และบคุคลใน
ครอบครัว ย่อมมีสิทธิได้รับความคุม้ครองจากรัฐให้
ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่
เป็นธรรม รวมทั้งมีสิทธิได้รบัการบ าบัดฟื้นฟูในกรณี
ที่มีเหตุดังกล่าว 

 มาตรา ๖๘  รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่
ส าคัญของสังคม รวมตลอดทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาการสรา้งเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรงและมีจิตใจเขม้แข็ง รวมตลอด
ทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็น
เลิศและเกดิประโยชน์สูงสดุแก่ประชาชน 
 รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ใหส้ามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีคณุภาพ และคุม้ครองป้องกัน
มิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบตัิ
อย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบ าบัด 
ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระท าการดังกล่าว 
 

 มาตรา ๖๘๗๑  รัฐพึงเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานท่ีส าคัญของสังคม รวมตลอดทั้งจัดให้
ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสรมิ
และพัฒนาการสร้างเสรมิสุขภาพเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง 
รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่
ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน 

 รัฐพึงส่งเสรมิและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคณุภาพและความสามารถ
สูงขึ้น 

 รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผูค้นพิการ และผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกลา่ว
ถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม 
รวมตลอดทั้งให้การบ าบัด ฟ้ืนฟูและเยยีวยา
ผู้ถูกกระท าการดังกล่าว 

 ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงค านึงถึง
ความจ าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของ
เพศ วัย และสภาพของบุคคล ท้ังนี้ เพื่อความ
เป็นธรรม 
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 มาตรา ๕๔  บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ 
มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่ง
อ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ  
 บุคคลวิกลจริตย่อมไดร้ับความช่วยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐ 
 มาตรา ๘๐  รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา 
และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย 
ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย 
เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผูพ้ิการหรือ
ทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ 
 (๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
สุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันน าไปสู่สุข
ภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน  รวมทั้งจัดและ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มี
มาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข  โดย
ผู้มีหนา้ที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย 
 

 การจ ากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และ
บุคคลในครอบครัว จะกระท ามไิด ้ เว้นแต่โดยอาศยั
อ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
สงวนและรักษาไว้ซึ่งสถานะและความเป็นปึกแผ่น
ของครอบครัว เพื่อคุ้มครองสวสัดภิาพของเด็กและ
เยาวชน หรือเพื่อประโยชน์สูงสดุของบุคคลนั้น 
 เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการหรือ
ทุพพลภาพ ย่อมมสีิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่ง
อ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และได้รับ
สวัสดิการและความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 มาตรา ๘๔  รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มคีวามสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา คณุธรรม และจริยธรรม  เสรมิสร้างและ
พัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบนัครอบครัว  
สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แกผู่้พิการหรือทุพพล
ภาพ ผู้ยากไร้ และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก  และ
พัฒนาระบบหลักประกันรายได้และสวัสดิการอื่น
ส าหรับผู้สูงอายุ  ท้ังนี้ เพื่อให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และพึ่งตนเองได้  ตลอดจนส่งเสรมิและสนับสนุนให้
องค์กรบริหารท้องถิ่น ชุมชน และเอกชน มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการด าเนินการดังกล่าวด้วย 
 มาตรา ๘๕  รัฐต้องจัดและส่งเสรมิให้
ประชาชนไดร้ับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสม ท่ัวถึง 
มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน และไดร้ับสิทธิประโยชน์ขั้น
พื้นฐานอันจ าเป็นอย่างเท่าเทียมกนั  ส่งเสริมการน า
การแพทย์แผนไทยและการแพทยพ์ื้นบ้านไทยมาใช้
ในการให้บริการ  พัฒนาระบบสุขภาพและ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๖๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

สิ่งแวดล้อมท่ีเน้นการสร้างเสริมสขุภาพอันน าไปสูสุ่ข
ภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน พัฒนาการบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพ รวมถึงการเงินการ
คลังของกองทุนสุขภาพ ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
และเป็นธรรม และให้มีการพัฒนากลไกการก ากับ
ดูแลระบบสุขภาพและการให้บริการสุขภาพ ใน
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดทีเ่ป็นธรรม รวมทั้ง
ส่งเสริมให้องค์กรบรหิารท้องถิ่น ชุมชน และเอกชน 
มีส่วนร่วมในการจัดท าบริการและพัฒนาระบบการ
สาธารณสุข 
 รัฐต้องส่งเสริมสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชน ให้ผลิตและพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์ให้เพียงพอ รวมทั้งต้องกระจายบคุลากร
ทางการแพทย์อย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะในชนบท 
 มาตรา ๙๔  รัฐต้องส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาการกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและคณุภาพชีวิต
ของประชาชน และต้องส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาการ
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศในทุกระดับ รวมทั้งจัดให้มี
การบริหารจัดการด้านการกีฬาที่เป็นระบบ ทันสมยั 
และมมีาตรฐาน อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม  ท้ังนี้ โดย
ต้องส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และ
องค์กรบริหารท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามมาตรานี ้

 มาตรา ๘๕  รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี ้
 (๑) ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้
ครอบคลมุทัว่ประเทศ โดยให้ค านึงถึงความ

 มาตรา ๙๑  ทรัพยากรธรรมชาตเิป็นสมบัติ
ของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ  รัฐต้องบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตเิพื่อประโยชน์สูงสดุของ
รัฐ ประชาชน และชุมชน ท้ังในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น  และต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก

  มาตรา ๗๒  รัฐพึงด าเนินการเกี่ยวกับ
ที่ดิน ทรัพยากรน้ า และพลังงาน ดังต่อไปนี ้
 (๑) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้
เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศกัยภาพของ
ที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
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สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิทั้งผืนดิน 
ผืนน้ า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธภิาพ และ
ก าหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยต้องให้
ประชาชนในพื้นที่ท่ีไดร้ับผลกระทบจากหลักเกณฑ์
การใช้ทีด่ินนั้นมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจด้วย 
 (๒) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็น
ธรรมและด าเนินการใหเ้กษตรกรมีกรรมสิทธ์ิ
หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึงโดยการปฏริูปที่ดินหรือวิธีอ่ืน  รวมทั้ง
จัดหาแหล่งน้ าเพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่าง
พอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร 
 (๓) จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และ
ด าเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 (๔) จัดใหม้ีแผนการบรหิารจดัการทรัพยากร
น้ าและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอยา่งเป็นระบบและ
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดลุ 
 (๕) ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครอง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย สวสัดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และ 
 

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 
เพื่อสร้างดลุยภาพระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
 รัฐต้องส่งเสริม บ ารุงรักษา คุ้มครองคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และควบคมุก าจัดภาวะมลพิษโดยมี
มาตรการที่มีประสิทธิผล  จัดหาเครื่องมือและกลไก
ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนด ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมท่ีดี
และปลอดภัย และมคีวามยตุิธรรมด้านสิ่งแวดล้อม  
 รัฐต้องอนุรักษ์ สงวน และฟื้นฟูทรพัยากร 
ธรรมชาติ โดยจดัให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากร
น้ า ป่าไม้ ทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น และด าเนนิการตามแผน
ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ยั่งยืน และเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม โดยใหส้อดคล้องกบัหลักการเขา้ถึงทรัพยากร 
ธรรมชาติอยา่งเป็นธรรม ภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคม สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตของ
ชุมชนท้องถิ่น  
 รัฐต้องจัดให้มีการผังเมือง การพัฒนาเมือง
และชนบทในลักษณะบูรณาการให้ครอบคลมุทั้ง
ประเทศโดยค านึงถึงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม และการใช้การผังเมืองเป็นแนวทาง
และมาตรฐานในการพัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและ
ยั่งยืน รวมทั้งจัดระบบการถือครองที่ดินและการใช้
ที่ดินอย่างเหมาะสม และกระจายการถือครองที่ดิน
อย่างเป็นธรรม 
 
 

 (๒) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดบัและ
บังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความ
เจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  
 (๓) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครอง
ที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีทีท่ ากินได้อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

 (๔) จัดให้มีทรัพยากรน้ าที่มีคณุภาพและ
เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน 
รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และการอื่น 

 (๕) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาและสนบัสนุน
ให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อ
เสรมิสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน 
ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรบริหารท้องถิ่น เข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการตามมาตรานี ้

  มาตรา ๙๕  ใหม้ีคณะกรรมการประเมินผล
แห่งชาติท าหน้าที่ประเมินผลองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ซึ่งมีหน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และองค์กรอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 องค์ประกอบ ท่ีมา อ านาจหน้าที่ และการอื่น
ที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการ
ประเมินผลแห่งชาต ิ

  

 มาตรา ๘๔  รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี ้
 (๘) คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของ
เกษตรกรในการผลิตและการตลาด สง่เสรมิใหส้ินค้า
เกษตรได้รบัผลตอบแทนสูงสดุ  รวมทั้งส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรในรปูของสภาเกษตรกรเพื่อ
วางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน
ของเกษตรกร 
 (๑๔) ส่งเสรมิอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลติ
ทางการเกษตรเพื่อให้เกดิมลูค่าเพิม่ในทาง
เศรษฐกิจ 

 มาตรา ๘๗ วรรคสาม  รัฐต้องยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันในทุกภาคเศรษฐกิจตาม
มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์อย่างบูรณา
การ พัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสรมิภาคเกษตร 
เกษตรแปรรูป ภาคอตุสาหกรรม การค้า การบริการ
และการท่องเที่ยว ตลาดเงิน และตลาดทุน 
 

 มาตรา ๖๙  รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือ
กลไกท่ีช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไดผ้ลผลิตทีม่ีปริมาณและ
คุณภาพสูง มีความปลอดภยั โดยใช้ต้นทุนต่ า 
และสามารถแข่งขันในตลาดได้  
 

 มาตรา ๖๙๗๓  รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือ
กลไกท่ีช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไดผ้ลผลิตทีม่ีปริมาณและ
คุณภาพสูง มีความปลอดภยั โดยใช้ต้นทุนต่ า 
และสามารถแข่งขันในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ยากไร้ใหม้ีที่ท ากินโดยการปฏิรปูท่ีดิน
หรือวิธีอ่ืนใด 

 มาตรา ๔๔  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบั
หลักประกันความปลอดภยัและสวสัดิภาพใน
การท างาน รวมทั้งหลักประกันในการด ารงชีพ
ทั้งในระหว่างการท างานและเมื่อพ้นภาวะการ
ท างาน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 มาตรา ๘๔  รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายดา้นเศรษฐกจิ ดังต่อไปนี ้

 มาตรา ๕๗  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบัค่าจ้างท่ี
เป็นธรรม มีหลักประกันความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย สวัสดิภาพ และสวสัดิการในการท างาน ที่
เหมาะสมและเป็นธรรม  รวมทั้งมหีลักประกันใน
การด ารงชีวิตทั้งในระหว่างการท างานและเมื่อพ้น
ภาวะการท างาน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 

 มาตรา ๗๐  รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสามารถในการท างานโดยเหมาะสมกับ
ศักยภาพและวัย และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้
ได้รับความปลอดภัยในการท างาน โดยได้รับ
สวัสดิการ รายได้ และสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ี
เหมาะสมแก่การด ารงชีพ และพึงจัดให้มีหรือ
ส่งเสริมการออมเพื่อการด ารงชีพเมื่อพ้นวัยท างาน 

 มาตรา ๗๐๗๔  รัฐพึงส่งเสริมให้
ประชาชนมีความสามารถในการท างานโดยอยา่ง
เหมาะสมกับศักยภาพและวัยและให้มีงานท า 
และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รบัความ
ปลอดภัยและมีสุขอนามยัที่ดีในการท างาน โดย
ได้รับรายได้ สวสัดิการ รายได ้การประกันสังคม 
และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ 
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 (๗) ส่งเสริมใหป้ระชากรวัยท างานมีงานท า 
คุ้มครองแรงงานเด็กและสตร ีจัดระบบแรงงาน
สัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผู้ท างานมีสิทธิเลือก
ผู้แทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้ง
คุ้มครองให้ผู้ท างานที่มีคณุค่าอยา่งเดียวกันไดร้ับ
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการทีเ่ป็น
ธรรมโดยไมเ่ลือกปฏิบตั ิ

 มาตรา ๘๙  รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนวัย
ท างานและสูงวัยมีงานท าท่ีเหมาะสม  คุ้มครอง
แรงงานเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ แรงงานซึ่งเป็นผู้ป่วยดว้ยโรคตา่ง ๆ และ
แรงงานท่ีมีปัญหาอื่นท านองเดียวกัน มีหลักประกัน
ความปลอดภัยในการท างาน จัดระบบแรงงาน
สัมพันธ์และระบบไตรภาคีทีผู่้ท างานมีสิทธิเลือก
ผู้แทนของตน การประกันสังคม การพัฒนา
สมรรถนะของแรงงาน  รวมทั้งต้องให้ผู้ท างานได้รับ
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการทีเ่ป็น
ธรรมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
 รัฐต้องจัดให้มรีะบบบ านาญแห่งชาติที่มีความ
ยั่งยืน เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกภาคส่วน โดย
จัดให้มีระบบการออมเพื่อการด ารงชีพในยามชรา
ภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีความรู้
ทางการเงินและสามารถบริหารการเงินของ
ครัวเรือนได้อย่างเหมาะสม 

 และพึงจัดให้มีหรือส่งเสรมิการออมเพื่อการด ารง
ชีพเมื่อพ้นวัยท างาน 

 รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสมัพันธ์ที่ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมสี่วนร่วมในการด าเนินการ 

 

ส่วนที ่๗ 
แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 

   

 มาตรา ๘๓  รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 มาตรา ๘๔  รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี ้
 (๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและ
เป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนให้มี
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยต้องยกเลิก
และละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่

 มาตรา ๘๗  รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการด าเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในทุกระดับอย่าง
สมดลุ มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 รัฐต้องส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและ
เป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด พฒันาเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ มุ่งลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความ
เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  มีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ

 มาตรา ๗๑  รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้
ประชาชนมีโอกาสไดร้ับประโยชน์จากความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างท่ัวถึง 
เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองไดต้าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการ
ผูกขาดทางเศรษฐกจิที่ไมเ่ป็นธรรม และพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนและประเทศ 
 

 มาตรา ๗๑๗๕  รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจ
ให้ประชาชนมีโอกาสไดร้ับประโยชน์จากความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างท่ัวถึง 
เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองไดต้าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการ
ผูกขาดทางเศรษฐกจิที่ไมเ่ป็นธรรม และพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนและประเทศ 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๗๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบ
กิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน  เว้น
แต่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความ
มั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการ
จัดให้มีสาธารณูปโภค 
 (๒) สนับสนุนใหม้ีการใช้หลักคณุธรรม 
จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการ
ประกอบกิจการ 
 (๓) ควบคุมให้มีการรักษาวินัยการเงินการ
คลังเพื่อสนับสนุนเสถยีรภาพและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บภาษีอากรให้มคีวามเป็นธรรม
และสอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม 
 (๔) จัดให้มีการออมเพื่อการด ารงชีพในยาม
ชราแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรฐัอย่างทั่วถึง 
 (๕) ก ากับให้การประกอบกิจการมกีาร
แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการ
ผูกขาดตดัตอนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
และคุ้มครองผู้บริโภค 
 (๖) ด าเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่าง
เป็นธรรม คุ้มครอง ส่งเสริมและขยายโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้ในการ
ผลิตสินค้า บริการ และการประกอบอาชีพ 
 

ประกอบกิจการ  รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้
องค์กรภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจ
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความ
เข้มแข็งในทางเศรษฐกิจของประเทศ  คุ้มครอง 
ส่งเสริม และขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของ
ประชาชน  รวมทั้งต้องป้องกันการผูกขาดและการ
ใช้อ านาจเหนือตลาดโดยไมเ่ป็นธรรม ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 
 รัฐต้องยกระดับความสามารถในการแข่งขันใน
ทุกภาคเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์อ
ย่างบูรณาการ พัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมภาค
เกษตร เกษตรแปรรูป ภาคอุตสาหกรรม การค้า การ
บริการและการท่องเที่ยว ตลาดเงิน และตลาดทุน 
 รัฐต้องด าเนินนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรม ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และส่งเสริมให้
เอกชนมีบทบาทในการวิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ
เสรมิสร้างความสามารถของประเทศด้านเศรษฐกิจ
และสังคมในระยะยาว 
 รัฐต้องส่งเสริมระบบสหกรณ์ วิสาหกิจขนาด
ย่อมและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกจิ
เพื่อสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนสนิค้าและบริการ
จากภูมิปญัญาท้องถิ่นและภูมิปญัญาไทย 
 รัฐไม่พึงประกอบกิจการอันมลีักษณะเป็นการ
แข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาประโยชน์

 รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็น
การแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณทีี่มีความ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของ
รัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มี
สาธารณูปโภค หรือการจัดท าบริการสาธารณะ 
 

 รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็น
การแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณทีี่มีความ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของ
รัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มี
สาธารณูปโภค หรือการจัดท าบริการสาธารณะ 

 รัฐพึงส่งเสรมิ สนับสนุน คุ้มครอง และ
สร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภท 
ต่าง ๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาด
กลางของประชาชนและชุมชน 

 ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงค านึงถึงความ
สมดลุระหว่างการพัฒนาด้านวตัถ ุกับการพัฒนา
ด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน 
ประกอบกัน 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๗๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๗) ส่งเสริมใหป้ระชากรวัยท างานมีงานท า 
คุ้มครองแรงงานเด็กและสตร ีจัดระบบแรงงาน
สัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผู้ท างานมีสิทธิเลือก
ผู้แทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้ง
คุ้มครองให้ผู้ท างานที่มีคณุค่าอยา่งเดียวกันไดร้ับ
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการทีเ่ป็น
ธรรมโดยไมเ่ลือกปฏิบตั ิ
 (๘) คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของ
เกษตรกรในการผลิตและการตลาด สง่เสรมิใหส้ินค้า
เกษตรได้รบัผลตอบแทนสูงสดุ  รวมทั้งส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรในรปูของสภาเกษตรกรเพื่อ
วางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน
ของเกษตรกร 
 (๙) ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ให้เป็นอิสระ และการรวมกลุ่มการ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุ่ม
ของประชาชนเพื่อด าเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ 
 (๑๐) จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอัน
จ าเปน็ต่อการด ารงชีวติของประชาชนเพื่อประโยชน์
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ 
และต้องมิให้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอยู่ในความผูกขาด
ของเอกชนอันอาจก่อความเสียหายแก่รัฐ 
 (๑๑) การด าเนนิการใดทีเ่ป็นเหตใุห้โครงสร้าง
หรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณปูโภค
ขั้นพื้นฐานของรฐัอันจ าเปน็ต่อการด ารงชีวติของ
ประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรฐัตกไปเปน็ 
 

สาธารณะ การจัดท าบริการสาธารณะ หรือการจัด
ให้มีสาธารณูปโภค   
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๗๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

กรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือท าให้รฐัเป็นเจา้ของน้อย
กว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด จะกระท ามไิด ้
 (๑๒) ส่งเสรมิและสนับสนุน กิจการ
พาณิชยนาวี การขนส่งทางราง รวมทั้งการ
ด าเนินการตามระบบบริหารจัดการขนส่งทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ 
 (๑๓) ส่งเสรมิและสนับสนุนองค์กร
ภาคเอกชนทางเศรษฐกิจท้ังในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 
 (๑๔) ส่งเสรมิอุตสาหกรรมแปรรปูผลผลติทาง
การเกษตรเพื่อใหเ้กิดมลูค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจ 

ส่วนที ่๓ 
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

   

 มาตรา ๗๘  รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บรหิารราชการแผ่นดนิใหเ้ป็นไปเพื่อการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกจิ และความมัน่คงของประเทศ
อย่างยั่งยนื โดยต้องส่งเสรมิการด าเนินการตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค านึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศชาตใินภาพรวมเป็นส าคญั 
 (๒) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อ านาจ
หน้าที ่และความรบัผดิชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่
การพัฒนาประเทศ และสนบัสนุนใหจ้ังหวัดมีแผน
และงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์
ของประชาชนในพืน้ที ่
 

 มาตรา ๘๑  รัฐต้องจัดระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบริหารงานของรัฐอย่างอ่ืน 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) บริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 (๒) พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน   
 (๓) กระจายอ านาจ และจัดภารกจิ อ านาจ
หน้าท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
ระหว่างราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมูิภาค และ
ราชการส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งพัฒนาพ้ืนท่ีที่มีความ
พร้อมให้เป็นองค์กรบรหิารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษโดย
ปรับบทบาทของราชการส่วนภูมิภาคให้เหมาะสม 
และค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น 
ตลอดจนประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของรัฐเป็นส าคญั 

 มาตรา ๗๒  รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินและงานของรัฐอย่างอ่ืน รวม
ตลอดทั้งการบริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบตัิตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ 
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ทัง้นี้ กฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมี
มาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการ
โดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการ
พิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจรยิธรรม 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลกัในการก าหนด
ประมวลจริยธรรมส าหรับเจา้หน้าที่ของรัฐใน

 มาตรา ๗๒๗๖  รัฐพึงพัฒนาระบบการ
บริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือ
กันในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดิน การจดัท าบริการสาธารณะ และการใช้
จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อ
ประโยชนส์ุขของประชาชน รวมตลอดทั้งการ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐใหม้ีความซื่อสัตยส์ุจรติ
และมีทัศนคติเป็นผู้ใหบ้ริการประชาชนใหม้ี
ประสิทธิภาพเกดิความสะดวก รวดเร็ว และไม่
เลือกปฏิบตัิตามหลักการบรหิารกิจการ
บ้านเมืองที่ดแีละปฏบิัติหนา้ที่อยา่งมีประสิทธภิาพ 
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 (๓) กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของ
ท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น 
ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ  รวมทั้ง
พัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น 
 (๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ
และวิธีการท างาน เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม
ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
 (๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐ
อย่างอื่น เพื่อให้การจัดท าและการให้บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
 (๖) ด าเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มี
หน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐ
ตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของ
รัฐ ด าเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม 

 (๔) มีกลไกป้องกันและขจัดการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน   
 (๕) มีกลไกในการก ากับและควบคมุให้การใช้
อ านาจรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติและ
ประชาชนอย่างแท้จริง   
 (๖) คุ้มครองให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน และให้บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว   
 (๗) ส่งเสริมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีจริยธรรม 
 การจัดท าบริการสาธารณะใดที่องค์กรบริหาร
ท้องถิ่น ชุมชน หรือบุคคล สามารถด าเนินการไดโ้ดย
มีมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า
รัฐ รัฐต้องกระจายภารกิจดังกล่าวให้องค์กรบริหาร
ท้องถิ่น ชุมชน หรือบุคคลดังกล่าว ด าเนินการ
ภายใต้การก ากับดูแลที่เหมาะสมจากรัฐ 
 

หน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว 
 

 รัฐพึงด าเนินการใหม้ีกฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องให้
เป็นไปตามระบบคณุธรรมตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ทั้งนี้ โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือ
กระท าการโดยมิชอบท่ีเป็นการก้าวก่ายหรือ
แทรกแซงการปฏิบตัิหน้าที่ หรือกระบวนการ
แต่งตั้งหรือการพิจารณาความดคีวามชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
 รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจรยิธรรม 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลกัในการก าหนด
ประมวลจริยธรรมส าหรับเจา้หน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว 
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 (๗) จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัด
ให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระ เพื่อ
ติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัตติามแผนดังกลา่ว
อย่างเคร่งครัด 
 (๘) ด าเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม 
 มาตรา ๘๑  รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม 
ดังต่อไปนี้ 
 (๓) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคก์รเพื่อ
การปฏิรปูกฎหมายที่ด าเนินการเป็นอิสระ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ 
รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เปน็ไปตาม
รัฐธรรมนูญโดยต้องรับฟังความคดิเห็นของผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบด้วย 
 

 มาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง  รัฐต้องจัดให้มีการ
พัฒนากฎหมายให้ทันสมัย ลดความเหลื่อมล้ า และ
สร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  
ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่สรา้งภาระและ
ขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น ท าให้กลไกของรัฐสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม สะดวก 
รวดเร็ว และเป็นธรรม จัดให้มีการประเมินผลกระทบ
ของร่างกฎหมายที่เสนอ  รวมทั้งจดัให้มีการรบัฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบในการ
ตรากฎหมายและกฎ 

 มาตรา ๗๓  รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียง
เท่าที่จ าเป็น และพึงยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ที่หมดความจ าเป็นหรือไมส่อดคลอ้งกับ
สภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคตอ่การด ารงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพท่ีไม่จ าเปน็โดยเร็ว เพื่อ
ไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน 
 

 มาตรา ๗๓๗๗  รัฐพึงจัดให้มีกฎหมาย
เพียงเท่าที่จ าเป็น และพึงยกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคตอ่การด ารงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพที่โดยไมจ่ าเป็นโดยเร็ว
ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และ
ด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมาย 
ต่าง ๆ ไดโ้ดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมาย
ได้ง่ายเพื่อปฏบิัติตามกฎหมายไดอ้ย่างถูกต้อง 

 ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้
มีการรับฟังความคิดเห็นของผูเ้กี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบ
ด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน 
และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน  เมื่อกฎหมายมผีลใช้
บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาทีก่ าหนดโดยรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้เกีย่วข้องประกอบด้วย เพื่อ
พัฒนากฎหมายทุกฉบับใหส้อดคลอ้งและ
เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๗๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 รัฐพึงใช้ระบบอนญุาตและระบบ
คณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็น พึง
ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนนิการตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญตัิไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน 
และพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง 

    มาตรา ๗๘  รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชน
และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดท า
บริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอด
ทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใด
บรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๗๘ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

หมวด ๖ 
รัฐสภา 

หมวด ๓ 
รัฐสภา 

หมวด ๗ 
รัฐสภา 

ไม่มีการแก้ไข 

ส่วนที่ ๑ 
บทท่ัวไป 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๘๘  รัฐสภาประกอบด้วยสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  
 รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อม
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  
 บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้ 

 มาตรา ๙๖  รัฐสภาประกอบด้วยสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
 รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อม
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
 บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมไิด้ 
 สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีหน่วย
ธุรการที่เป็นอิสระ มคีวามเป็นอสิระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ด าเนินการอื่น โดยมเีลขาธิการหรอืหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนเป็นผูร้ับผิดชอบขึ้น
ตรงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
หรือประธานรฐัสภา แล้วแต่กรณี  ทัง้นี้ ตามที่
กฎหมายบญัญัต ิ

 มาตรา ๗๔  รัฐสภาประกอบด้วยสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
 รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อม
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
 บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมไิด้ 
 

 มาตรา ๗๔๗๙  ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๘๙  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
เป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒสิภาเป็นรอง
ประธานรัฐสภา  
 ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร 
หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไมอ่ยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีประธานรัฐสภาได ้ให้
ประธานวุฒิสภาท าหน้าท่ีประธานรัฐสภาแทน  
 ประธานรัฐสภามีอ านาจหน้าท่ีตามที่
บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนญูนี ้และด าเนินกิจการ

 มาตรา ๙๗  ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็น
ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธาน
รัฐสภา 
 ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร 
หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไมอ่ยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีประธานรัฐสภาได้ ให้
ประธานวุฒิสภาท าหน้าท่ีประธานรัฐสภาแทน  ใน
กรณีที่ไม่มีทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและ
ประธานวุฒิสภา หรือทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร

 มาตรา ๗๕  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
เป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรอง
ประธานรัฐสภา 
 ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร 
หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไมอ่ยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีประธานรัฐสภาได ้ให้
ประธานวุฒิสภาท าหน้าท่ีประธานรัฐสภาแทน 
 ในระหว่างที่ประธานวุฒสิภาต้องท าหน้าที่
ประธานรัฐสภาตามวรรคสอง แต่ไม่มีประธาน

 มาตรา ๗๕๘๐  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
เป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรอง
ประธานรัฐสภา 

 ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร 
หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไมอ่ยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีประธานรัฐสภาได ้ให้
ประธานวุฒิสภาท าหน้าท่ีประธานรัฐสภาแทน 

 ในระหว่างที่ประธานวุฒสิภาต้องท าหน้าที่
ประธานรัฐสภาตามวรรคสอง แต่ไม่มีประธาน



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๗๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ของรัฐสภาในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ  
 ประธานรัฐสภาและผู้ท าหน้าที่แทน
ประธานรัฐสภาต้องวางตนเป็นกลางในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี  
 รองประธานรฐัสภามีอ านาจหนา้ที่ตามที่
บัญญตัไิว้ในรฐัธรรมนญูนี้ และตามที่ประธาน
รัฐสภามอบหมาย 

และประธานวุฒิสภาไม่อยู่หรือไมส่ามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือ
รองประธานวุฒิสภาท าหน้าท่ีประธานรัฐสภาแทน 
ตามล าดับ 
 ประธานรัฐสภามีอ านาจหน้าท่ีตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญนี้และด าเนินกิจการของรัฐสภาใน
กรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
 ประธานรัฐสภาและผู้ท าหน้าที่แทนประธาน
รัฐสภาต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง 
 รองประธานรฐัสภามีอ านาจหนา้ที่ตามที่
บัญญตัไิว้ในรฐัธรรมนญูนี้ และตามที่ประธาน
รัฐสภามอบหมาย 

วุฒิสภา ให้รองประธานวุฒิสภาท าหน้าท่ีประธาน
รัฐสภา ถ้าไมม่ีรองประธานวุฒสิภา ให้สมาชิก
วุฒิสภาซึ่งมีอายมุากที่สดุในขณะนั้นท าหน้าท่ี
ประธานรัฐสภา และให้ด าเนินการเลือกประธาน
วุฒิสภาโดยเร็ว 
 ประธานรัฐสภามีหน้าที่และอ านาจตาม
รัฐธรรมนูญ และด าเนินกิจการของรัฐสภาในกรณี
ประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
 ประธานรัฐสภาและผู้ท าหน้าที่แทน
ประธานรัฐสภาต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 
 รองประธานรัฐสภามีหน้าที่และอ านาจตาม
รัฐธรรมนูญ และตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย 

วุฒิสภา และเป็นกรณีที่เกดิขึ้นในระหว่างไม่มี
สภาผู้แทนราษฎร ใหร้องประธานวุฒิสภาท า
หน้าท่ีประธานรัฐสภา ถ้าไมม่ีรองประธาน
วุฒิสภา ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอายุมากท่ีสุดใน
ขณะนั้นท าหน้าท่ีประธานรัฐสภา และให้
ด าเนินการเลือกประธานวุฒิสภาโดยเร็ว 

 ประธานรัฐสภามีหน้าที่และอ านาจตาม
รัฐธรรมนูญ และด าเนินกิจการของรัฐสภาในกรณี
ประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

 ประธานรัฐสภาและผู้ท าหน้าที่แทน
ประธานรัฐสภาต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

 รองประธานรัฐสภามีหน้าที่และอ านาจตาม
รัฐธรรมนูญ และตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย 

 มาตรา ๙๐  ร่างพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญและร่างพระราชบญัญตัิจะตราขึ้น
เป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยค าแนะน าและยินยอม
ของรัฐสภา และเมื่อพระมหากษตัริย์ได้ทรงลง
พระปรมาภไิธยหรือถือเสมือนว่าได้ทรงลงพระ
ปรมาภไิธยตามรัฐธรรมนญูนี้แล้ว ให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับเปน็กฎหมาย
ต่อไป 

 มาตรา ๙๘  ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๗๖  ร่างพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญและร่างพระราช บัญญัติจะตราขึ้น
เป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยค าแนะน าและยินยอม
ของรัฐสภา 
 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๐ ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูและร่างพระราชบัญญตัิที่
ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว้ ให้นายก 
รัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
พระมหากษตัริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับ
เป็นกฎหมายได ้

 มาตรา ๗๖๘๑  ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูและร่างพระราชบัญญตัิจะ
ตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยค าแนะน าและ
ยินยอมของรัฐสภา 
 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๐๑๔๕ รา่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่าง
พระราชบัญญัติทีไ่ด้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
แล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเพื่อพระมหากษตัริย์ทรงลงพระปรมาภไิธย 
และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับเป็นกฎหมายได ้

 มาตรา ๙๑  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มี

 มาตรา ๙๙  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มี

 มาตรา ๗๗  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มี

 มาตรา ๗๗๘๒  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของแต่ละ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๘๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

สิทธิเข้าช่ือร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก
ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้น
สิ้นสดุลงตามมาตรา ๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 
(๑๐) หรือ (๑๑) หรือมาตรา ๑๑๙ (๓) (๔) (๕) (๗) 
หรือ (๘) แล้วแต่กรณี และให้ประธานแห่งสภาที่
ไดร้ับค าร้องส่งค าร้องนั้นไปยังศาลรฐัธรรมนญูเพื่อ
วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นัน้สิ้นสดุลง
หรือไม ่ 
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยแล้ว ให้
ศาลรัฐธรรมนญูแจ้งค าวินิจฉัยนั้นไปยังประธาน
แห่งสภาที่ได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็น
ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมเีหตสุิ้นสุดลงตาม
วรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้
นั้นเป็นสมาชิก และให้ประธานแหง่สภานั้นส่ง
เรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนญูเพื่อวินจิฉัยตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง 
 มาตรา ๙๒  การออกจากต าแหน่งของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ภายหลังวันทีส่มาชิกภาพสิ้นสดุลง หรือวันที่ศาล
รัฐธรรมนญูมีค าวินิจฉัยวา่สมาชิกภาพของสมาชิก
คนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง ย่อมไม่กระทบกระเทือน
กิจการทีส่มาชิกผู้นั้นได้กระท าไปในหน้าที่สมาชิก 

รวมทั้งการได้รบัเงินประจ าต าแหน่งหรือประโยชน์
ตอบแทนอยา่งอื่นก่อนที่สมาชิกผู้นัน้ออกจาก
ต าแหน่ง หรือก่อนที่ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเปน็
สมาชิกไดร้ับแจ้งค าวินิจฉัยของศาลรฐัธรรมนญู 

สิทธิเข้าช่ือร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็น
สมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
แห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑๓ (๓) (๔) (๕) 
(๖) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) หรือ (๑๓) หรือ
มาตรา ๑๒๕ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) 
แล้วแต่กรณี และให้ประธานแห่งสภาที่ไดร้ับค า
ร้องส่งค าร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ 
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยแล้ว ให้ศาล
รัฐธรรมนูญแจ้งค าวินิจฉัยนั้นไปยงัประธานแห่ง
สภาที่ได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมเีหตสุิ้นสุดลงตาม
วรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้น
เป็นสมาชิก และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งเรื่องไป
ยังศาลรัฐธรรมนญูเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งต่อไป 
 มาตรา ๑๐๐  การออกจากต าแหน่งของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ภายหลังวันท่ีสมาชิกภาพสิ้นสุดลง หรือวันท่ีศาล
รัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิก
คนใดคนหนึ่งสิ้นสดุลง ย่อมไม่กระทบกระเทือน
กิจการที่สมาชิกผู้นั้นได้กระท าไปในหน้าท่ีสมาชิก 
รวมทั้งการได้รับเงินประจ าต าแหน่งหรือประโยชน์
ตอบแทนอย่างอ่ืนก่อนท่ีสมาชิกผูน้ั้นออกจาก
ต าแหน่ง หรือก่อนที่ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็น
สมาชิกได้รับแจ้งค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญู 
แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ในกรณีที่ออกจากต าแหน่ง

สิทธิเข้าช่ือร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็น
สมาชิก ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
แห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๙๖ (๓) (๔) (๕) 
(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) หรือ (๑๓) หรือมาตรา 
๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) แล้วแต่กรณ ีและ
ให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับค าร้อง ส่งค าร้องนั้น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวา่สมาชิกภาพ
ของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม ่
 เมื่อไดร้ับเรื่องไว้พิจารณา หากปรากฏเหตุ
อันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูก
ร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนญูมีค าสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้อง
หยุดปฏิบตัิหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค า
วินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมคี าวินิจฉัยแล้ว 
ให้ศาลรัฐธรรมนญูแจ้งค าวินิจฉัยนั้นไปยัง
ประธานแห่งสภาที่ได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง ใน
กรณีที่ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง
นับแต่วันที่หยุดปฏบิัติหน้าที่ แตไ่ม่กระทบต่อ
กิจการที่ผู้นั้นได้กระท าไปก่อนพ้นจากต าแหน่ง 
 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมเีหตสุิ้นสุดลงตาม
วรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนญูเพื่อ
วินิจฉัยตามวรรคหนึ่งได้ด้วย 

สภา มสีิทธิเข้าช่ือร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตน
เป็นสมาชิก ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคน
หนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๙๖๑๐๑ 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑๑๒) 
หรือ (๑๓) หรือมาตรา ๑๐๖๑๑๑ (๓) (๔) (๕) 
หรือ (๗) หรือ (๘) แล้วแต่กรณ ีและให้ประธาน
แห่งสภาที่ได้รับค าร้อง ส่งค าร้องนัน้ไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิก
ผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม ่
 เมื่อไดร้ับเรื่องไว้พิจารณา หากปรากฏเหตุ
อันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูก
ร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนญูมีค าสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้อง
หยุดปฏิบตัิหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค า
วินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมคี าวินิจฉัยแล้ว 
ให้ศาลรัฐธรรมนญูแจ้งค าวินิจฉัยนั้นไปยัง
ประธานแห่งสภาที่ได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง ใน
กรณีที่ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง
นับแต่วันที่หยุดปฏบิัติหน้าที่ แตไ่ม่กระทบต่อ
กิจการทีผู่้นั้นได้กระท าไปก่อนพ้นจากต าแหน่ง 
 มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหนา้ที่ตามวรรคสอง 
เป็นจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มอียู่ของสภา
ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา 
 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมเีหตสุิ้นสุดลงตาม
วรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนญูเพื่อ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๘๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

แล้วแตก่รณ ีเว้นแต่ในกรณีที่ออกจากต าแหน่ง
เพราะเหตุทีผู่้นั้นได้รับเลือกตั้งหรือสรรหามาโดยไม่
ชอบด้วยพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ให้คืนเงินประจ าต าแหน่งและ
ประโยชนต์อบแทนอยา่งอื่นที่ผู้นั้นได้รับมาเนื่องจาก
การด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

เพราะเหตุที่ผู้นั้นไดร้ับเลือกตั้งหรอืได้รับการสรร
หามาโดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ให้คืนเงิน
ประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนท่ี
ผู้นั้นไดร้ับมาเนื่องจากการด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

วินิจฉัยตามวรรคหนึ่งได้ด้วย  
 

ส่วนที่ ๒ 
สภาผู้แทนราษฎร 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง  สภาผู้แทนราษฎร
ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนห้าร้อยคน โดยเป็น
สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งจ านวนสามร้อยเจ็ดสิบห้าคน และ
สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ
จ านวนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคน  
 วรรคสี่  ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎร
ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู ่
 วรรคห้า  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๙ (๒) 
ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ ท าให้ในระหวา่งอายุของ
สภาผู้แทนราษฎรมสีมาชิกซึ่งได้รบัการเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อมีจ านวนไม่ถึงหนึง่ร้อยยี่สิบห้า
คน ใหส้มาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 
 
 

 มาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง  สภาผู้แทนราษฎร
ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าสี่ร้อยห้า
สบิคนแตไ่ม่เกินสี่ร้อยเจ็ดสิบคน โดยเป็นสมาชิก
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวน
สามร้อยคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบ
คนแต่ไมเ่กินหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคน 
 วรรคห้า  ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชกิสภา 
ผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด อันท าให้
จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งมีจ านวนน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 
และยังไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎร
ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู ่
 วรรคหก  ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ ท าให้ใน
ระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิกซึ่ง
ได้รับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีจ านวนไม่ถึง
หนึ่งร้อยห้าสิบคน ใหส้มาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 
 

 มาตรา ๗๘  สภาผู้แทนราษฎร
ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนห้าร้อยคน ดังนี ้
 (๑) สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งจ านวนสามร้อยห้าสิบคน 
 (๒) สมาชิกซึ่งมาจากบญัชีรายชื่อของพรรค
การเมืองจ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน 
 ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มกีารเลือกตั้ง
หรือประกาศช่ือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ 
 ในกรณีมีเหตุใด ๆ ที่ท าให้สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจ านวนไม่ถึงหนึ่ง
ร้อยห้าสิบคน ให้สมาชิกแบบบญัชีรายชื่อ
ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู ่
 

 มาตรา ๗๘๘๓  สภาผู้แทนราษฎร
ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนห้าร้อยคน ดังนี้ 
 (๑) สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งจ านวนสามร้อยห้าสิบคน 
 (๒) สมาชิกซึ่งมาจากบญัชีรายชื่อของพรรค
การเมืองจ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน 
 ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มกีารเลือกตั้ง
หรือประกาศช่ือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ 
 ในกรณีมีเหตุใด ๆ ที่ท าให้สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจ านวนไม่ถึงหนึ่ง
ร้อยห้าสิบคน ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๘๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (มาตรา ๙๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) 
พุทธศักราช ๒๕๕๔) 

แบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเท่าที่มีอยู ่

 มาตรา ๙๓ วรรคหก  ในกรณีที่มี
เหตุการณ์ใด ๆ ท าให้การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใดมี
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ถึงห้าร้อยคน 
แต่มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของ
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด  ให้ถือว่า
สมาชิกจ านวนนั้นประกอบเป็นสภาผู้แทนราษฎร 
แต่ต้องด าเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้
ครบตามจ านวนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน และให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียง
เท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ 
 
 (มาตรา ๙๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) 
พุทธศักราช ๒๕๕๔) 

 มาตรา ๑๐๑ วรรคสี่  ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ 
ท าให้การเลือกตั้งท่ัวไปครั้งใดมีจ านวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรไม่ถึงสี่ร้อยหา้สบิคน  ถ้า
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทีม่ีอยู่นัน้มีจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละเก้าสบิของจ านวนสี่ร้อยห้าสิบคน 
ให้ถือว่าสมาชิกจ านวนนั้นประกอบเป็นสภา
ผู้แทนราษฎร  แต่ต้องด าเนินการให้มีสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในวรรค
หนึ่ง ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนบัแต่วันท่ีมีเหตุ
ดังกล่าว  และใหส้มาชิกสภาผู้แทนราษฎรทีไ่ด้มา
ในภายหลังนี้ อยู่ในต าแหน่งได้เพยีงเท่าอายุของ
สภาผู้แทนราษฎร 
 

 มาตรา ๗๙  ในการเลือกตั้งท่ัวไป เมื่อมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไดร้ับเลือกตั้งถึงร้อยละ
เก้าสิบห้าของจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้ง
หมดแล้ว หากมีความจ าเป็นจะต้องเรียกประชุม
รัฐสภา ก็ให้ด าเนินการเรยีกประชุมรัฐสภาได้ 
โดยให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย
สมาชิกเท่าที่มีอยู ่แต่ต้องด าเนินการให้มีสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรให้ครบตามจ านวนตามมาตรา 
๗๘ โดยเร็ว  ในกรณีเช่นนี้ ให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรดังกล่าวอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของ
สภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู ่
 

 มาตรา ๗๙๘๔  ในการเลือกตั้งท่ัวไป เมื่อ
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อย
ละเก้าสิบห้าของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งหมดแล้ว หากมีความจ าเป็นจะต้องเรียก
ประชุมรัฐสภา ก็ให้ด าเนินการเรียกประชุม
รัฐสภาได้ โดยให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎร
ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู ่แต่ต้อง
ด าเนินการใหม้ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบ
ตามจ านวนตามมาตรา ๗๘๘๓ โดยเร็ว  ในกรณี
เช่นนี้ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวอยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้พียงเท่าอายุของสภาผูแ้ทนราษฎรที่
เหลืออยู ่
 

 มาตรา ๙๓ วรรคสอง  การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ใช้วิธีออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ  โดยใหใ้ช้บัตร
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ 
 วรรคสาม  หลักเกณฑ์และวิธีการการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการไดม้า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 มาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง  การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้ง

 มาตรา ๑๐๑ วรรคสอง  การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ใช้วิธีออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให้ลงคะแนน
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละแบบ
แยกกันโดยระบบอิเล็กทรอนิกสห์รือวิธีอ่ืน 
 วรรคสาม  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนผสมระหว่าง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบญัชีรายชื่อ ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 มาตรา ๘๐  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่ง
มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลอืกตั้งให้ใช้วิธี
ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั โดยให้แตล่ะ
เขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ
หนึ่งคน และผูม้ีสิทธิเลือกตั้งมสีิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งไดค้นละหนึ่งคะแนน โดยจะ
ลงคะแนนเลือกผูส้มัครรับเลือกตั้งผู้ใด หรือจะ
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยกไ็ด ้
 ให้ผู้สมคัรรับเลือกตั้งท่ีได้รับคะแนนสูงสุด
และมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสยีงท่ีไม่เลือกผู้ใด 
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 

 มาตรา ๘๐๘๕  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ใช้
วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให้แต่
ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไดเ้ขต
ละหนึ่งคน และผูม้ีสิทธิเลือกตั้งมสีิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งไดค้นละหนึ่งคะแนน โดยจะ
ลงคะแนนเลือกผูส้มัครรับเลือกตั้งผู้ใด หรือจะ
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยกไ็ด ้
 ให้ผู้สมคัรรับเลือกตั้งท่ีได้รับคะแนนสูงสุด
และมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสยีงท่ีไม่เลือกผู้ใด 
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๘๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลอืกตั้งออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได ้
เขตละหนึ่งคน 
 วรรคหก  ให้ด าเนินการนับคะแนนท่ี
หน่วยเลือกตั้ง และให้ส่งผลการนบัคะแนนของ
หน่วยเลือกตั้งนั้นไปรวมทีเ่ขตเลือกตั้ง เพื่อนับ
คะแนนรวม แล้วให้ประกาศผลการนับคะแนน
โดยเปดิเผย ณ สถานท่ีแห่งใดแห่งหนึ่งแต่เพียง
แห่งเดียวในเขตเลือกตั้งนั้นตามทีค่ณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความ
จ าเป็นเฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะก าหนดให้นับคะแนน รวมผลการนับคะแนน 
และประกาศผลการนับคะแนนเปน็อย่างอ่ืนก็ได้  
ทั้งนี้ ตามที่บัญญัตไิว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 
 (มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ แกไ้ข
เพิ่มเตมิโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔) 

 มาตรา ๑๐๒ วรรคหนึง่  การเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง ใหผู้้มสีิทธเิลือกตั้งออกเสยีงลงคะแนน
เลือกตั้งผูส้มัครรับเลือกตั้งไดเ้ขตละหนึ่งคน 
 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
สมัครรับเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนน การ
นับคะแนน การรวมคะแนน การประกาศผลการ
เลือกตั้ง และการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผล
การเลือกตั้งเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอัน
ควรเช่ือว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม และมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้า
สิบห้าของเขตเลือกตั้งท้ังหมด ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบื้องตน้และประกาศ
ผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งต้องไม่ช้า
กว่าหกสิบวนันับแต่วันเลือกตั้ง ทั้งนี ้การประกาศ
ผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหนา้ที่และอ านาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีจะด าเนินการ
สืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัยกรณมีีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีการกระท าการทุจริต หรือไม่เป็นไปโดย
สุจรติและเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการ
เลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
สมัครรับเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนน การ
นับคะแนน การรวมคะแนน การประกาศผลการ
เลือกตั้ง และการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกฎหมาย
ดังกล่าวจะก าหนดให้ผูส้มัครรับเลอืกตั้งต้องยื่น
หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดป้ระกอบการ
สมัครรับเลือกตั้งด้วยกไ็ด ้
 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผล
การเลือกตั้งเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอัน
ควรเช่ือว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม และมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้า
สิบห้าของเขตเลือกตั้งท้ังหมด ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบื้องตน้และประกาศ
ผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งแต่ต้องไม่
ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ทั้งนี้ การ
ประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าท่ีและ
อ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีจะ
ด าเนินการสืบสวน ไตส่วน หรือวินิจฉัยกรณมีีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีการกระท าการทุจริตในการ
เลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจรติและ
หรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการ
เลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม 

 มาตรา ๙๔ วรรคสอง  การค านวณ
เกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึง่คน ให้
ค านวณจากจ านวนราษฎรทั้งประเทศตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปี

 มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง  การค านวณ
เกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึง่คน ให้ค านวณ
โดยการน าจ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีท่ี

 มาตรา ๘๑  การก าหนดจ านวนสมาชิก
ผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และการแบ่ง
เขตเลือกตั้ง ให้ด าเนินการตามวิธีการ  ดังต่อไปนี้  
 

 มาตรา ๘๑๘๖  การก าหนดจ านวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่แตล่ะจังหวัดจะพึงมีและการ
แบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ด าเนินการตามวิธีการ  
ดังต่อไปนี้  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๘๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

สุดท้ายก่อนปีท่ีมีการเลือกตั้งเฉลีย่ด้วยจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามร้อยเจ็ดสิบห้าคน 
 วรรคสาม  จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ที่แต่ละจังหวัดจะพึงม ีให้น าจ านวนราษฎรต่อ
สมาชิกหนึ่งคนท่ีค านวณไดต้ามวรรคสองมา
เฉลี่ยจ านวนราษฎรในจังหวัดนั้น จังหวัดใดมี
ราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่ง
คนตามวรรคสอง ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกิน
เกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึง่คน ให้มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งคนทุกจ านวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จ านวน
ราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน  
 วรรคสี่  เมื่อได้จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรของแตล่ะจังหวัดตามวรรคสามแล้ว ถ้า
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบสามร้อย
เจ็ดสิบห้าคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการ
ค านวณตามวรรคสามมากทีสุ่ด ให้จังหวัดนั้นมี
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเพิม่ขึ้นอีกหนึ่งคน และให้
เพิ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าวแก่
จังหวัดที่มเีศษที่เหลือจากการค านวณตามวรรคสาม
ในล าดบัรองลงมาตามล าดับจนครบจ านวนสามร้อย
เจ็ดสิบห้าคน 
 วรรคห้า  จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกินหน่ึงคน ให้ถือเขต
จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และจังหวดัใดมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหน่ึงคน 
ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งมีจ านวน

มีการเลือกตั้ง เฉลีย่ด้วยจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรสามร้อยคน   
 วรรคสาม  การค านวณจ านวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่แตล่ะจังหวัดจะพึงมี ให้
ค านวณโดยการน าจ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่ง
คนท่ีค านวณได้ตามวรรคสอง มาเฉลี่ยจ านวน
ราษฎรในจังหวัดนั้น  จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึง
เกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึง่คนตามวรรค
สอง ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้
หนึ่งคน  จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑ์จ านวน
ราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึง่คนทุกจ านวน
ราษฎรที่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรตอ่สมาชิกหนึ่งคน 
 วรรคสี่  เมื่อได้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของแตล่ะจังหวัดตามวรรคสามแล้ว ถ้า
จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรยงัไม่ครบสาม
ร้อยคน จังหวัดใดมเีศษที่เหลือจากการค านวณ
ตามวรรคสามมากท่ีสุด ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน  และให้เพิ่ม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าวแก่
จังหวัดที่มีเศษท่ีเหลือจากการค านวณตามวรรค
สามในล าดับรองลงมาตามล าดบัจนครบจ านวน
สามร้อยคน 
 วรรคห้า  จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกินหน่ึงคน ให้ถือเขต
จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง  และจังหวัดใดมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหน่ึงคน 
ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งมีจ านวน

 (๑) ให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปี
สุดท้ายก่อนปีท่ีมีการเลือกตั้ง เฉลีย่ด้วยจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามร้อยห้าสิบคน 
จ านวนที่ได้รับให้ถือว่าเป็นจ านวนราษฎรต่อ
สมาชิกหนึ่งคน 
 (๒) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑจ์ านวน
ราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตาม (๑) ให้มีสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นไดห้นึ่งคน โดยให้
ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 
 (๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจ านวนราษฎร
ต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้มสีมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจ านวนราษฎร
ที่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชกิหนึ่งคน 
 (๔) เมือ่ได้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของแตล่ะจังหวดัตาม (๒) และ (๓) แล้ว ถ้าจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบสามร้อยห้าสิบคน 
จังหวัดใดมเีศษที่เหลอืจากการค านวณตาม (๓) มาก
ที่สุด ให้จังหวดันั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เพิ่มขึ้นอกีหนึ่งคน และใหเ้พิ่มสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรตามวิธีการดังกลา่วแกจ่ังหวดัที่มีเศษที่เหลือ
จากการค านวณนั้นในล าดบัรองลงมาตามล าดับจน
ครบจ านวนสามร้อยห้าสิบคน 
 (๕) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชกิสภา 
ผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบง่เขตจังหวัด
ออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจ านวนสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรที่พึงมี โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขต 
 

 (๑) ให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปี
สุดท้ายก่อนปีท่ีมีการเลือกตั้ง เฉลีย่ด้วยจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามร้อยห้าสิบคน 
จ านวนที่ได้รับให้ถือว่าเป็นจ านวนราษฎรต่อ
สมาชิกหนึ่งคน 
 (๒) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑจ์ านวน
ราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตาม (๑) ให้มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน 
โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 
 (๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจ านวนราษฎร
ต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้มสีมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจ านวนราษฎร
ที่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชกิหนึ่งคน 
 (๔) เมื่อไดจ้ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของแตล่ะจังหวดัตาม (๒) และ (๓) แล้ว ถ้าจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบสามร้อยห้าสบิ
คน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการค านวณตาม 
(๓) มากที่สุด ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และให้เพิ่มสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกลา่วแก่จังหวัดที่มี
เศษที่เหลือจากการค านวณนั้นในล าดับรองลงมา
ตามล าดับจนครบจ านวนสามร้อยห้าสิบคน 
 (๕) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชกิสภา 
ผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบง่เขตจังหวัด
ออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่พึงมี โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือก
ตั้งแต่ละเขตให้ตดิต่อกัน และต้องจัดให้มีจ านวน



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๘๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

เท่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงม ีโดย
จัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมจี านวนสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรหนึ่งคน และในกรณทีี่จังหวัดใดมี
การแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งเขต ต้องแบ่ง
พื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตใหต้ิดต่อกัน และ
ต้องให้จ านวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน 
 
 (มาตรา ๙๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) 
พุทธศักราช ๒๕๕๔) 

เท่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมีได้ใน
จังหวัดนั้น โดยจดัให้แตล่ะเขตเลือกตั้งมีจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน  ในกรณีที่
จังหวัดใดมีการแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งเขต 
ต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้
ติดต่อกัน และต้องให้จ านวนราษฎรในแตล่ะเขต
ใกล้เคียงกัน 
 

เลือกตั้งแตล่ะเขตให้ติดต่อกัน และต้องจัดให้มี
จ านวนราษฎรในแต่ละเขตใกลเ้คยีงกัน 
 

ราษฎรในแตล่ะเขตใกลเ้คียงกัน 
 

 มาตรา ๑๐๓  พรรคการเมืองที่ส่งสมาชิก
เข้าเป็นผูส้มัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งใด ต้องส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งให้
ครบจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมไีด้
ในเขตเลือกตั้งนั้น และจะส่งเกินจ านวนดังกล่าว
มิได ้
 เมื่อพรรคการเมืองใดส่งสมาชิกเข้าสมัครรับ
เลือกตั้งครบจ านวนตามวรรคหนึ่งแล้ว  แม้
ภายหลังจะมีจ านวนลดลงจนไม่ครบจ านวน ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด  ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นส่งสมาชิก
เข้าสมัครรับเลือกตั้งครบจ านวนแล้ว 
 เมื่อพรรคการเมืองใดส่งสมาชิกเข้าสมัครรับ
เลือกตั้งแล้ว พรรคการเมืองนัน้หรือผู้สมัครรบั
เลือกตั้งของพรรคการเมืองนัน้ จะถอนการสมคัรรับ
เลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูส้มคัรรับเลือกตั้งมไิด ้

 มาตรา ๑๐๙  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  
 ในกรณีที่พรรคการเมืองใดส่งผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคการเมืองนั้นต้องส่งผูส้มัครรบัเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าผู้สมัครรับ
เลือกตั้งแบบบัญชรีายชื่อด้วย 
 เมื่อมีการสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ผูส้มัครรับ
เลือกตั้งนั้นหรือพรรคการเมืองที่สง่บุคคลนั้นเข้า
สมัครรับเลือกตั้งจะถอนการสมคัรรับเลือกตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงผูส้มัครรับเลือกตั้ง มไิด้ 
 

 มาตรา ๘๒  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตั้งต้องเป็นผู้
ซึ่งพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกส่งสมัครรับ
เลือกตั้ง และจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหน่ึงเขตมิได ้
 เมื่อมีการสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ผูส้มัครรับ
เลือกตั้งหรือพรรคการเมืองจะถอนการสมคัรรับ
เลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูส้มัครรบัเลือกตั้งได้
เฉพาะกรณีผูส้มัครตายหรือขาดคณุสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้าม และเป็นกรณีที่เปลี่ยนแปลง
ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง 
 

 มาตรา ๘๒๘๗  ผูส้มัครรับเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ต้องเป็นผู้ซึ่งพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกส่ง
สมัครรับเลือกตั้ง และจะสมัครรับเลือกตั้งเกิน
หนึ่งเขตมิได ้
 เมื่อมีการสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ผูส้มัครรับ
เลือกตั้งหรือพรรคการเมืองจะถอนการสมคัรรับ
เลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูส้มัครรบัเลือกตั้งได้
เฉพาะกรณีผูส้มัครรับเลือกตั้งตายหรือขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม และเป็นกรณี
ที่เปล่ียนแปลงต้องกระท าก่อนปิดการรับสมัคร
รับเลือกตั้ง 
 

   มาตรา ๘๓  ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรค
การเมืองที่ส่งผูส้มัครรับเลือกตั้ง แจ้งรายชื่อ
บุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้

 มาตรา ๘๓๘๘  ในการเลือกตั้งท่ัวไป ให้
พรรคการเมืองที่ส่งผูส้มัครรับเลือกตั้ง แจ้งรายชื่อ
บุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๘๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่เกินสามรายชื่อ ต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปดิการรับสมัคร
รับเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวใหป้ระชาชนทราบ 
และให้น ามาตรา ๘๒ วรรคสอง มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
 พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบคุคลตาม
วรรคหนึ่งก็ได ้

สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรไีมเ่กินสามรายชื่อต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปดิการรับสมัคร
รับเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวใหป้ระชาชนทราบ 
และให้น าความในมาตรา ๘๒๘๗ วรรคสอง มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 
 พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบคุคลตาม
วรรคหนึ่งก็ได ้

   มาตรา ๘๔  การเสนอช่ือบุคคลตามมาตรา 
๘๓ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
 (๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่ง
ได้รับการเสนอช่ือ โดยมรีายละเอยีดตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  
 (๒) ผู้ได้รับการเสนอช่ือต้องเป็นผูม้ี
คุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามที่จะเป็น
รัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๕ และไมเ่คยท าหนังสือ
ยินยอมตาม (๑) ให้พรรคการเมืองอื่นในการ
เลือกตั้งคราวนั้น 
 การเสนอช่ือบุคคลใดท่ีมิได้เป็นไปตามวรรค
หนึ่ง ให้ถือว่าไม่มีการเสนอช่ือบุคคลนั้น 

 มาตรา ๘๔๘๙  การเสนอช่ือบุคคลตาม
มาตรา ๘๓๘๘ ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่ง
ได้รับการเสนอช่ือ โดยมรีายละเอยีดตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  
 (๒) ผู้ได้รับการเสนอช่ือต้องเป็นผูม้ี
คุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามที่จะเป็น
รัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๕๑๖๐ และไม่เคยท า
หนังสือยินยอมตาม (๑) ให้พรรคการเมืองอื่นใน
การเลือกตั้งคราวนั้น 
 การเสนอช่ือบุคคลใดท่ีมิได้เป็นไปตามวรรค
หนึ่ง ให้ถือว่าไม่มีการเสนอช่ือบุคคลนั้น 

 มาตรา ๙๕  การเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชี
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งท่ีพรรคการเมืองจัดท า
ขึ้น โดยให้ผู้มสีิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อใดบญัชีรายชื่อหนึ่ง

 มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง  การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้ถือ
เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง และให้ผู้มสีิทธิ
เลือกตั้งมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชี
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งท่ีพรรคการเมืองจัดท า
ขึ้น โดยให้ผู้มสีิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียง

  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๘๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

เพียงบัญชีเดียว และให้ถือเขตประเทศเป็นเขต
เลือกตั้ง 
 
 (มาตรา ๙๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) 
พุทธศักราช ๒๕๕๔) 

ลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อใดบญัชีรายชื่อหนึ่ง
เพียงบัญชีเดียว และอาจระบุด้วยว่าต้องการให้
ผู้ใดท่ีมีชื่อในบัญชีน้ันหนึ่งคนได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 วรรคสอง  ในกรณีที่บัญชรีายชื่อของพรรค
การเมืองใดได้คะแนนเป็นสดัส่วนที่ท าให้ได้รับการ
จัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการ
จัดสรรให้พรรคการเมืองนั้นเป็นจ านวนตาม
สัดส่วนน้ัน โดยใหผู้้มีชื่อในบัญชีรายชื่อที่
ประชาชนเลือกซึ่งได้รับคะแนนมากท่ีสุดเรยีงไป
ตามล าดับ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  และให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อตาม
บัญชีรายชื่อที่ไดม้ีการเรียงล าดับแล้วของพรรค
การเมืองนั้น  ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 มาตรา ๙๖  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรบั
เลือกตั้งตามมาตรา ๙๕ ให้พรรคการเมืองจัดท า
ขึ้นพรรคการเมืองละหนึ่งบัญชี ไมเ่กินบัญชีละ
หนึ่งร้อยยี่สิบหา้คน และให้ยื่นต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก่อนวันเปิดสมัครรับเลอืกตั้งสมาชิก
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 บัญชีรายชื่อผูส้มัครรับเลือกตั้งของพรรค
การเมืองใดที่ได้ยื่นไว้แล้ว ถ้าปรากฏว่าก่อนหรือ
ในวันเลือกตั้งมีเหตุไม่วา่ด้วยประการใดท่ีมีผลท า
ให้บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นมีจ านวน
ผู้สมคัรรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชือ่ไม่ครบตาม
จ านวนที่พรรคการเมืองนั้นได้ยื่นไว้ ให้ถือว่า

 มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม  การจัดท าบัญชี
รายชื่อ การยื่นบัญชีรายชื่อ และการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 มาตรา ๘๕  พรรคการเมืองใดส่งผู้สมคัร
รับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ให้มีสิทธิส่ง
ผู้สมคัรรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชือ่ได ้
 การส่งผูส้มัครรับเลือกตั้งแบบบญัชีรายชื่อ 
ให้พรรคการเมืองจัดท าบญัชีรายชือ่พรรคละหนึ่ง
บัญชี โดยผูส้มคัรรับเลือกตั้งของแต่ละพรรคต้อง
ไม่ซ้ ากัน และไม่ซ้ ากับรายชื่อผู้สมคัรรับเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปดิการรับสมคัร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 
 

 มาตรา ๘๕๙๐  พรรคการเมืองใดส่ง
ผู้สมคัรรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลอืกตั้งแล้ว ให้มี
สิทธิส่งผูส้มัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ 
 การส่งผูส้มัครรับเลือกตั้งแบบบญัชีรายชื่อ 
ให้พรรคการเมืองจัดท าบญัชีรายชือ่พรรคละหนึ่ง
บัญชี โดยผูส้มคัรรับเลือกตั้งของแต่ละพรรคต้อง
ไม่ซ้ ากัน และไม่ซ้ ากับรายชื่อผู้สมคัรรับเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปดิการรับสมคัร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๘๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนัน้มีจ านวน
ผู้สมคัรรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชือ่เท่าท่ีมีอยู่ 
และในกรณีนี้ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎร
ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู ่
 มาตรา ๙๗  การจัดท าบัญชีผู้รับสมัครรับ
เลือกตั้งท่ีของพรรคการเมืองส าหรบัการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ ให้
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) บัญชีรายชื่อผูส้มัครรับเลือกตัง้ต้อง
ประกอบด้วยรายชื่อผูส้มัครรับเลอืกตั้งจาก
ภูมิภาคต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม และต้องค านึงถึง
โอกาส สัดส่วนที่เหมาะสมและความเท่าเทียมกัน
ระหว่างหญิงและชาย 
 (๒) รายชื่อในบัญชีต้องไม่ซ้ ากับบญัชี
รายชื่อที่พรรคการเมืองอื่นจัดท าขึน้ และไม่ซ้ า
กับรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งตามมาตรา ๙๔ และ  
 (๓) จัดท ารายชื่อเรียงตามล าดับหมายเลข 
 
 (มาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ แก้ไข
เพิ่มเตมิโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔) 

 การจัดท าบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง ต้อง
ให้สมาชิกของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาด้วย โดยต้องค านึงถึงผู้สมัครจาก
ภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่าง
ชายและหญิง  
 

 การจัดท าบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง ต้อง
ให้สมาชิกของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาด้วย โดยต้องค านึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้ง
จากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกัน
ระหว่างชายและหญิง  
 

 มาตรา ๙๘  การค านวณสัดส่วนผูส้มัคร
รับเลือกตั้งตามบญัชีรายชื่อของแต่ละพรรค
การเมืองที่จะได้รับเลือกตั้ง ให้น าคะแนนท่ีแต่
ละพรรคการเมืองไดร้ับการเลือกตัง้มารวมกันท้ัง
ประเทศแล้วค านวณเพื่อแบ่งจ านวนผู้ที่จะได้รับ
เลือกของแต่ละพรรคการเมือง เปน็สัดส่วนท่ี

 มาตรา ๑๐๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๑๐ 
การคิดค านวณเพื่อหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีได้ ให้
ด าเนินการดังต่อไปนี ้
 (๑) ให้น าคะแนนจากบัญชีรายชื่อที่ทุก
พรรคการเมืองไดร้ับมาค านวณหาจ านวน

 มาตรา ๘๖  การค านวณหาสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายช่ือของแต่ละพรรคการเมือง ให้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) น าคะแนนรวมทั้งประเทศท่ีพรรค
การเมืองทุกพรรคทีส่่งผูส้มัครรับเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อไดร้ับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

 มาตรา ๘๖๙๑  การค านวณหาสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายช่ือของแต่ละพรรคการเมือง ให้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) น าคะแนนรวมทั้งประเทศท่ีพรรค
การเมืองทุกพรรคทีส่่งผูส้มัครรับเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อไดร้ับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๘๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

สัมพันธ์กันโดยตรงกับจ านวนคะแนนรวมข้างต้น 
โดยให้ผูส้มัครรับเลือกตั้งซึ่งมรีายช่ือในบัญชี
รายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองไดร้ับเลือกตาม
เกณฑ์คะแนนท่ีค านวณไดเ้รียงตามล าดับ
หมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีบ่ัญญัตไิว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการไดม้า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๙๔ วรรคหก มา
ใช้บงัคับกับการนับคะแนนการเลอืกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชรีายชือ่ด้วยโดย
อนุโลม  ท้ังนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจ
ก าหนดให้มีการรวมผลการนับคะแนนเบื้องต้นที่
จังหวัดก่อนก็ได ้
 
 (มาตรา ๙๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) 
พุทธศักราช ๒๕๕๔) 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามสัดสว่นท่ีแต่ละพรรค
การเมืองนั้นจะพึงมไีด้ทั้งประเทศ  
 (๒) ให้น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ
เลือกตั้ง มาเทียบกับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีไดต้าม 
(๑) เพื่อค านวณให้ได้จ านวนสมาชกิสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น
ทั้งหมดตาม (๓) หรือ (๔) แล้วแตก่รณ ี
 (๓) ในกรณีที่จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีได้ตาม (๑) มี
จ านวนมากกว่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
พรรคการเมืองนั้นไดร้ับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งทุกเขตรวมกัน ให้เพิ่มสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นจน
เท่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ค านวณได้
ตาม (๑) หากจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อที่ค านวณไดด้ังกล่าว รวมกันไม่
เกินหนึ่งร้อยเจด็สิบคน ให้จ านวนสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค
การเมืองเป็นไปตามที่ค านวณได้นัน้ 
 (๔) ในกรณีที่จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีได้ตาม (๑) มี
จ านวนเท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขตรวมกนั ให้พรรค
การเมืองนั้นมีจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
เฉพาะที่ไดร้ับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

เลือกตั้งหารด้วยห้าร้อยอันเป็นจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร 
 (๒) น าผลลัพธ์ตาม (๑) ไปหารจ านวน
คะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแตล่ะ
พรรคที่ได้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต จ านวนที่
ได้รับให้ถือเป็นจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
พรรคการเมืองนั้นจะพึงมไีด้  
 (๓) น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
พรรคการเมืองจะพึงมีได้ ลบด้วยจ านวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่
พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้ง ในทุกเขตเลือกตั้ง 
ผลลัพธ์คือจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายช่ือที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับ 
 (๔) ถ้าพรรคการเมืองใดมผีู้ได้รับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งเท่ากับหรือสูงกว่าจ านวนสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีไดต้าม 
(๒) ให้พรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรตามจ านวนทีไ่ดร้ับจากการเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง และไม่มสีิทธิไดร้บัการจัดสรร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และ
ให้น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มี
จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งต่ ากว่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีตาม (๒) ตามอตัราส่วน 
แต่ต้องไมม่ีผลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมี

เลือกตั้งหารด้วยห้าร้อยอันเป็นจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร 
 (๒) น าผลลัพธ์ตาม (๑) ไปหารจ านวน
คะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแตล่ะ
พรรคทีไ่ด้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต จ านวนที่
ได้รับให้ถือเป็นจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
พรรคการเมืองนั้นจะพึงมไีด้  
 (๓) น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
พรรคการเมืองจะพึงมไีด้ตาม (๒) ลบด้วยจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุก
เขตเลือกตั้ง ผลลัพธ์คือจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะ
ได้รับ 
 (๔) ถ้าพรรคการเมืองใดมผีู้ได้รับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งเท่ากับหรือสูงกว่าจ านวนสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีไดต้าม 
(๒) ให้พรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรตามจ านวนทีไ่ดร้ับจากการเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง และไม่มสีิทธิไดร้บัการจัดสรร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และ
ให้น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชือ่ท้ังหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มี
จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งต่ ากว่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
พรรคการเมืองนั้นจะพึงมไีด้ตาม (๒) ตาม



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๙๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๕) ในกรณีที่จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่ค านวณได้ตาม (๓) 
รวมกันมากกว่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคน ให้ปรับลด
จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ของแต่ละพรรคการเมืองลงตามสดัส่วนให้รวมกัน
เป็นหนึ่งร้อยเจด็สิบคน 
 หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณตามวรรคหนึ่ง 
และการค านวณโดยวิธีอ่ืนในกรณทีี่มีการจัดใหม้ี
การเลือกตั้งใหม่หรือในกรณีอื่น ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการไดม้าซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา 
 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจ านวนท่ีจะพึงมี
ตาม (๒) 
 (๕) เมื่อไดจ้ านวนผูไ้ดร้ับเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว ให้ผู้สมัคร
ตามล าดับหมายเลขในบัญชีรายชือ่สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
นั้น เปน็ผูไ้ดร้ับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ในกรณีที่ผูส้มัครรับเลือกตั้งผู้ใดตาย
ภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตัง้ แต่ก่อนเวลา
ปิดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้น าคะแนนท่ีมี
ผู้ลงคะแนนใหม้าค านวณตาม (๑) และ (๒) ด้วย 
 การนับคะแนน หลักเกณฑ์และวิธกีาร
ค านวณ การคดิอัตราส่วน และการประกาศผล
การเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร 

อัตราส่วน แตต่้องไมม่ีผลให้พรรคการเมืองใด
ดังกล่าวมสีมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจ านวนท่ี
จะพึงมีไดต้าม (๒) 
 (๕) เมื่อไดจ้ านวนผูไ้ดร้ับเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว ให้ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งตามล าดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองนั้น เป็นผูไ้ดร้ับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ในกรณีที่ผูส้มัครรับเลือกตั้งผู้ใดตาย
ภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตัง้ แต่ก่อนเวลา
ปิดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้น าคะแนนท่ีมี
ผู้ลงคะแนนใหม้าค านวณตาม (๑) และ (๒) ด้วย 
 การนับคะแนน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณ การคดิอัตราส่วน และการประกาศผล
การเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

  มาตรา ๑๑๐  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและ
บัญชีรายชื่อ จะเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
หรือแบบบัญชีรายชื่อ ต่อเมื่อผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นหรอืบัญชีรายชื่อ
ผู้สมคัรรับเลือกตั้งบัญชีนั้นไดร้ับคะแนนเสียง
เลือกตั้งมากกว่าคะแนนเสียงท่ีไมเ่ลือกผู้ใดเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่เลือกบัญชีใด 
 

 มาตรา ๘๗  เขตเลือกตั้งท่ีไมม่ีผูส้มัครรับ
เลือกตั้งรายใดได้รับคะแนนเสยีงเลือกตั้งมากกว่า
คะแนนเสยีงท่ีไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ให้จัดใหม้ีการเลือกตั้ง
ใหม่ และมิให้นับคะแนนท่ีผูส้มัครแต่ละคนไดร้ับ
ไปใช้ในการค านวณตามมาตรา ๘๖  ในกรณี
เช่นนี้ ผู้สมัครทุกรายนั้นไมม่ีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งนั้นอีก และให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการให้มีการรับ
สมัครผูส้มัครรับเลือกตั้งใหม ่

 มาตรา ๘๗๙๒  เขตเลือกตั้งท่ีไมม่ีผู้สมัคร
รับเลือกตั้งรายใดไดร้ับคะแนนเสียงเลือกตั้ง
มากกว่าคะแนนเสียงท่ีไมเ่ลือกผู้ใดเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลอืกตั้งนั้น ให้จัด
ให้มีการเลือกตั้งใหม่ และมิให้นับคะแนนท่ี
ผู้สมคัรรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับไปใช้ในการ
ค านวณตามมาตรา ๘๖๙๑  ในกรณีเช่นนี้ 
ผู้สมัครทุกรายนั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใน

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งนั้นอีก และให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการให้มีการรับ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๙๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 ในกรณีที่ไม่มีผูส้มัครรับเลือกตั้งผู้ใดได้
คะแนนมากกว่าคะแนนเสยีงท่ีไม่เลือกผู้ใด ให้จัด
ให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งครั้งหลังนี้ 
ผู้สมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จะเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ต่อเมื่อได้รับคะแนนเสยีงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อย
ละยีส่ิบของคะแนนเสียงของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  
ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดไดร้ับคะแนนเสยีงเลือกตั้งตาม
จ านวนดังกล่าว ให้ด าเนินการต่อไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการไดม้าซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา 
 การคิดค านวณเพื่อหาจ านวนสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมอืงจะพึงมีได้ตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา 

สมัครผูส้มัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมคัรรับ
เลือกตั้งเดมิทุกรายไมม่ีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใน
การเลือกตั้งท่ีจะจัดขึ้นใหม่นั้น 
 

   มาตรา ๘๘  ในกรณีที่การเลือกตัง้ทั่วไปท่ี
ต้องมีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลอืกตั้งใหม่ใน
บางเขตหรือบางหน่วยเลือกตั้งก่อนประกาศผล
การเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จหรือ
ยังไม่มีการประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขต
เลือกตั้งไม่ว่าด้วยเหตุใด การค านวณจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมือง
พึงมี และจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองพึงได้รับ ให้

 มาตรา ๘๘๙๓  ในกรณีที่การเลอืกตั้ง
ทั่วไปที่ ถ้าต้องมีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งใหม่ในบางเขตหรือบางหน่วยเลือกตั้ง
ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งยัง
ไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่มีการประกาศผลการ
เลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งไม่ว่าดว้ยเหตุใด  
การค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่
ละพรรคการเมืองพึงมี และจ านวนสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรค



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๙๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
บัญญัตไิว้ในพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ในกรณีที่ผลการค านวณตามวรรคหนึ่งท า
ให้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองใดลดลง ให้สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชรีายชือ่ของพรรค
การเมืองนั้นในล าดับทา้ยตามล าดบัพ้นจากต าแหน่ง 
แต่ไม่กระทบต่อกิจการใดที่ผู้นั้นได้ท าไปแล้ว 

การเมืองพึงไดร้ับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่บญัญตัิไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร 
 ในกรณีที่ผลการค านวณตามวรรคหนึ่งท า
ให้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองใดลดลง ให้สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชรีายชือ่ของพรรค
การเมืองนั้นในล าดับท้ายตามล าดบัพ้นจาก
ต าแหน่ง แต่ไม่กระทบต่อกิจการใดที่ผู้นั้นได้
ท าไปแล้ว  
 

   มาตรา ๘๙  ภายในหนึ่งปีหลังจากวัน
เลือกตั้งอันเป็นการเลือกตั้งท่ัวไป ถ้าต้องมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่ เพราะเหตุที่ 
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิไดเ้ป็นไปโดย
สุจรติและเที่ยงธรรม ให้น ามาตรา ๘๘ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม  
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน
ต าแหน่งท่ีว่างไม่ว่าด้วยเหตุใดภายหลังพ้นเวลา
หนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งท่ัวไป มิให้มีผลกระทบกับ
การค านวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แตล่ะ
พรรคการเมืองจะพึงมีตามมาตรา ๘๖ 

 มาตรา ๘๙๙๔  ภายในหนึ่งปีหลังจากวัน
เลือกตั้งอันเป็นการเลือกตั้งท่ัวไป ถ้าต้องมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่ เพราะเหตุที่ 
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิไดเ้ป็นไปโดย
สุจรติและเที่ยงธรรม ให้น าความในมาตรา ๘๘๙๓ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน
ต าแหน่งท่ีว่างไม่ว่าด้วยเหตุใดภายหลังพ้นเวลา
หนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งท่ัวไป มิให้มีผลกระทบกับ
การค านวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แตล่ะ
พรรคการเมืองจะพึงมีตามมาตรา ๘๖๙๑ 
 

 มาตรา ๙๙  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

 มาตรา ๑๐๕  บุคคลผู้มีคณุสมบตัิ
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 มาตรา ๙๐  บุคคลผู้มีคณุสมบัติดงัต่อไปนี ้
เป็นผู้มสีิทธิเลือกตั้ง 

 มาตรา ๙๐๙๕  ไม่มีการแก้ไข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๙๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผูม้ีสญัชาติไทย
โดยการแปลงสญัชาติ ต้องไดส้ญัชาตไิทยมาแล้วไม่
น้อยกว่าห้าป ี 
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสิบแปดปีบริบรูณ์ใน
วันท่ี ๑ มกราคมของปีท่ีมีการเลือกตั้ง และ  
 (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน
เลือกตั้ง  
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตน
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับ
ถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร 
ย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา 
 

 (๑) มีสัญชาติไทย  แต่บุคคลผู้มสีญัชาติไทย
โดยการแปลงสญัชาติ ต้องได้สญัชาติไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสิบแปดปีบริบรูณ์ในวันท่ี 
๑ มกราคมของปีท่ีมีการเลือกตั้ง  และ 
 (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง
มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับ
ถึงวันเลือกตั้ง 
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งท่ีตน
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีช่ืออยู่ในทะเบียน
บ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับ
ถึงวันเลอืกตั้ง หรอืมีถิ่นที่อยูน่อกราชอาณาจกัร  ซึ่ง
ได้ลงทะเบียนแสดงความจ านงว่าจะใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนน ย่อมมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนน
เลือกตั้ง  ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 (๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มสีัญชาติไทย
โดยการแปลงสญัชาต ิต้องได้สญัชาติไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าป ี
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
 (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน
เลือกตั้ง 
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งท่ีตน
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีช่ืออยู่ในทะเบียน
บ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร 
จะขอลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
นอกเขตเลือกตั้ง ณ สถานท่ี และตามวันเวลา 
วิธีการ และเงื่อนไขที่บญัญตัิไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกไ็ด ้
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดย
มิได้แจ้งเหตุอันสมควรตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจถูกจ ากัดสิทธิบาง
ประการตามที่กฎหมายบญัญตั ิ

 มาตรา ๑๐๐  บุคคลผูม้ีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้
ใช้สิทธิเลือกตั้ง   
 (๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (๒) อยู่ในระหวา่งถูกเพกิถอนสิทธเิลอืกตั้ง 
 (๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดย
ค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย  

 มาตรา ๑๐๖  ซึ่งเป็นภิกษุ สามเณร 
นักพรต หรือนักบวช ในวันเลือกตัง้ ต้องห้ามมิให้
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 บุคคลผูม้ีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง 
เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 (๑) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 

 มาตรา ๙๑  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้
ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 
 (๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 (๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือ
โดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 มาตรา ๙๑๙๖  บุคคลผู้มลีักษณะ
ดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 (๑) เป็นภิกษ ุสามเณร นักพรต หรือ
นักบวช 
 (๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม ่



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๙๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๔) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ 

 (๒) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดย
ค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (๓) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

 (๔) วิกลจรติหรือจติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  (๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือ
โดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (๔) วิกลจริตหรือจติฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ 

 มาตรา ๑๐๑  บุคคลผูม้ีคณุสมบตัิ
ดังต่อไปนี ้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลอืกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวัน
เลือกตั้ง  
 (๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ใน
กรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ต้อง
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่
เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
 (๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย  
  (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัด
ที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลอืกตั้ง  
  (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดทีส่มัคร
รับเลือกตั้ง  
  (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ใน
จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา 
 

 มาตรา ๑๐๗  บุคคลผู้มีคณุสมบตัิ
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลอืกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่ายีส่ิบห้าปีบริบูรณ์ในวัน
เลือกตั้ง 
 (๓) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ต้องมีคุณสมบัติอยา่งใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 
  (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่
สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
  (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดทีส่มัคร
รับเลือกตั้ง 
  (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าสี่ปีการศึกษา 
  (ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าป ี
 (๔) ได้แสดงส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้ย้อนหลังเป็นเวลาสามปีต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งไมม่ีรายได้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติใหต้้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี  
 

 มาตรา ๙๒  บุคคลผู้มีคณุสมบัติดงัต่อไปนี้ 
เป็นผู้มสีิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่ายีส่ิบห้าปีนับถึงวัน
เลือกตั้ง 
 (๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมอืงเดียว เป็น
เวลาตดิต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวนันับถึงวัน
เลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งท่ัวไป 
เพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลาเก้าสบิวันดังกล่าว
ให้ลดลงเหลือสามสิบวัน  
 (๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่างใดอยา่งหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่
สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
  (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดทีส่มัคร
รับเลือกตั้ง 
  (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าห้าปีการศึกษา 
 

 มาตรา ๙๒๙๗  บุคคลผู้มีคณุสมบัติ
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลอืกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่ายีส่ิบห้าปีนับถึงวัน
เลือกตั้ง 
 (๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมอืงเดียว เป็น
เวลาตดิต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวนันับถึงวัน
เลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งท่ัวไป
เพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลาเก้าสบิวันดังกล่าว
ให้ลดลงเหลือสามสิบวัน  
 (๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปนี้ด้วย 
  (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่
สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
  (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดทีส่มัคร
รับเลือกตั้ง 
  (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ใน
จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าห้าปีการศึกษา 
  (ง) เคยรับราชการหรือปฏิบตัิหน้าที่ใน
หน่วยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยูใ่นทะเบียนบ้าน



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๙๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

  (ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (๕) ยกเลิก 
 (๖) คุณสมบัติอื่นตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ 
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา 
 
 (มาตรา ๑๐๑ (๕) ยกเลิก โดยรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) 
พุทธศักราช ๒๕๕๔) 

 (๕) มีคุณสมบตัิอื่นพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 

  (ง) เคยรับราชการหรือปฏิบตัิหน้าที่ใน
หน่วยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยูใ่นทะเบียนบ้าน
ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี เป็น
เวลาตดิต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 
  (๕) ไม่เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุ
ตามมาตรา ๑๓๙ หรือมาตรา ๒๓๑ วรรคสาม  
 

ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี เป็น
เวลาตดิต่อกันไม่น้อยกว่าห้าป ี
 (๕) ไม่เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุ

ตามมาตรา ๑๓๙ หรือมาตรา ๒๓๑ วรรคสาม  
 

 มาตรา ๔๘  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
จะเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการ
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือ
โทรคมนาคม มิได้ ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้
ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทน หรือจะ
ด าเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมที่สามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ใน
ท านองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้น
ในกิจการดังกล่าว 
 มาตรา ๑๐๒  บุคคลผูม้ีลักษณะ
ดังต่อไปนี ้เป็นบุคคลต้องห้ามมิใหใ้ช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑) ติดยาเสพตดิให้โทษ  
 (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็น
บุคคลลม้ละลายทุจริต 
 

 มาตรา ๔๘ วรรคหก  ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการหรอืถือหุ้นใน
กิจการสื่อมวลชน มิได้  ไม่ว่าในนามของตนเอง
หรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรอืถือหุ้นแทน 
หรือจะด าเนินการโดยวิธีการอื่น ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ท่ีจะท าให้สามารถบริหารกิจการ
ดังกล่าวได้ในท านองเดียวกับการเป็นเจ้าของ
กิจการหรือผู้ถือหุ้นในกิจการดังกล่าว 
 มาตรา ๑๐๘  บุคคลผู้มีลักษณะดงัต่อไปนี้ 
เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑) ติดยาเสพตดิให้โทษ 
 (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคล
ล้มละลายทุจรติ 
 
 

 มาตรา ๙๓  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี ้
เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑) ติดยาเสพตดิให้โทษ 
 (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคล
ล้มละลายทจุรติ 
 (๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  
 (๔) เป็นบุคคลผูม้ีลักษณะต้องหา้มมใิห้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งตามมาตรา ๙๑ (๑) (๒) หรือ (๔) 
 (๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งตามค าพิพากษาหรือตามค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญู 
 (๖) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขัง
อยู่โดยหมายของศาล 

 มาตรา ๙๓๙๘  บุคคลผู้มลีักษณะ
ดังต่อไปนี ้เป็นบุคคลต้องห้ามมิใหใ้ช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑) ติดยาเสพตดิให้โทษ 
 (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคล
ล้มละลายทุจรติ 
 (๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  
 (๔) เป็นบุคคลผูม้ีลักษณะต้องหา้มมใิห้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งตามมาตรา ๙๑๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔) 
 (๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งตามค าพิพากษาหรือตามค า
วินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๖) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขัง
อยู่โดยหมายของศาล 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๙๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๓) เป็นบุคคลผู้มลีักษณะต้องห้ามมิให้ใช้
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาแทนราษฎรตามมาตรา 
๑๐๐ (๑) (๒) หรือ (๔)  
 (๔) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขัง
อยู่โดยหมายของศาล  
 (๕) เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกโดยได้พ้น
โทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ใน
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 
 (๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ  
 (๗) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของ
ศาลให้ทรัพยส์ินตกเป็นของแผ่นดนิ เพราะ
ร่ ารวยผิดปกตหิรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ 
 (๘) เป็นข้าราชการซึ่งมตี าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ านอกจากข้าราชการการเมือง  
 (๙) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น 
 (๑๐) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็น
สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิน้สุดลงแล้วยัง
ไม่เกินสองปี 
 (๑๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
เป็นเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ  
 (๑๒) เป็นตุลาการศาลรฐัธรรมนญู กรรมการ
การเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกัน

 (๓) เป็นบุคคลผู้มลีักษณะต้องห้ามมิให้ใช้
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 
๑๐๖ 
 (๔) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขัง
อยู่โดยหมายของศาล หลบหนีคดทีี่อยู่ในระหว่าง
พิจารณา หรือหลบหนีคดีที่มีโทษตามค าพิพากษา 
หรือกระท าการดังกล่าวจนขาดอายุความ
ด าเนินคดหีรืออายุความลงโทษ แล้วแต่กรณ ี
 (๕) เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกโดยได้พ้น
โทษมายังไม่ถึงสามปีในวันเลือกตัง้  เว้นแต่ใน
ความผิดทีไ่ด้กระท าโดยประมาท ความผิดลหโุทษ 
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 (๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
จากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรอืรัฐวิสาหกิจ 
เพราะทุจริตต่อหน้าท่ี หรือถือว่ากระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 (๗) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกตหิรือมีทรัพยส์ินเพิม่ขึ้นผิดปกติ  
 (๘) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ชอบ
ด้วยกฎหมายว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤต ิ
มิชอบ หรือกระท าการอันท าให้การเลือกตั้งไม่
สุจรติหรือไม่เที่ยงธรรม  
 (๙) เป็นข้าราชการซึ่งมตี าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ านอกจากข้าราชการการเมือง 
 (๑๐) เป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 

 (๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายัง
ไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผดิอัน
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
 (๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจรติต่อหน้าที่ 
หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
วงราชการ 
 (๙) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
อันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ ารวยผิดปกตหิรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ
 (๑๐) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่า
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ หรือ
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยตุิธรรม หรือกระท า
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของ
พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
กระท าความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจรติ
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการกูย้ืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกง
ประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในฐานเป็น
ผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วย
การพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้า
ส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 (๑๑) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่า
กระท าการอันเป็นการทุจรติในการเลือกตั้ง  
 

 (๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายัง
ไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผดิอัน
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
 (๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจรติต่อหน้าที่ 
หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
วงราชการ 
 (๙) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
อันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ ารวยผิดปกติ หรือมทีรัพย์สินเพิม่ขึ้นผิดปกติ
เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดใหล้งโทษจ าคุก
เพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 (๑๐) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่า
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ หรือ
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยตุิธรรม หรือกระท า
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของ
พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
กระท าความผิดฐานทุจริตหรือประพฤตมิิชอบ 
หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจรติ
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการกูย้ืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกง
ประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด
ฐานเป็นผูผ้ลติ น าเข้า ส่งออก หรอืผู้ค้า กฎหมาย
ว่าด้วยการพนันในฐานความผดิฐานเป็นเจ้ามือ
หรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๙๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

และปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 (๑๓) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๖๓  
 (๑๔) เคยถูกวุฒิสภามีมตติามมาตรา 
๒๗๔  ให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง 

 (๑๑) เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเป็น
สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิน้สุดลงแล้วยังไม่
เกินสองปีในวันเลือกตั้ง 
 (๑๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
เป็นเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ 
 (๑๓) เป็นผู้พิพากษาหรือตลุาการ กรรมการ
การเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 (๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองหรือต าแหนง่อื่น เพราะจงใจ
ไม่ยื่นบญัชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ิน 
ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ หรือเอกสารที่
เกี่ยวข้อง จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนีส้ิน ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ 
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ 
หรือปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรแจ้งให้ทราบ หรือถูก
ถอดถอนเพราะส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง 
 (๑๕) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่ง
เพราะเหตุที่มีพฤติการณร์่ ารวยผดิปกติ ส่อไป
ในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่ง
หน้าท่ีราชการ หรือส่อว่ากระท าผดิต่อต าแหน่ง
หน้าท่ีในการยุติธรรม 

 (๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ านอกจากข้าราชการการเมือง 
 (๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
 (๑๔) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็น
สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิน้สุดลงยังไม่เกิน
สองปี 
 (๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือ
เป็นเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ 
 (๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้
ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
 (๑๗) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใน
ความผิดฐานฟอกเงิน 
 (๑๑) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่า
กระท าการอันเป็นการทุจรติในการเลือกตั้ง  
 (๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ านอกจากข้าราชการการเมือง 
 (๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
 (๑๔) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็น
สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิน้สุดลงยังไม่เกิน
สองปี 
 (๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือ
เป็นเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ 
 (๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้
ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
 (๑๗) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 
 (๑๘) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตาม
มาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๙๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๑๖) ลักษณะต้องห้ามอื่นพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 มาตรา ๑๐๔  อายุของสภาผู้แทนราษฎร
มีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
 ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร จะมี
การควบรวมพรรคการเมืองที่มสีมาชิกเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได ้

 มาตรา ๑๑๑  อายุของสภาผู้แทนราษฎรมี
ก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งหรือจนถึง
วันท่ีสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายตุามมาตรา ๑๖๕ 
วรรคสอง 
 ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร จะมี
การควบรวมพรรคการเมืองที่มสีมาชิกเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร มไิด ้

 มาตรา ๙๔  อายุของสภาผู้แทนราษฎรมี
ก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
 ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร จะมี
การควบรวมพรรคการเมืองที่มสีมาชิกเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได ้
 

 มาตรา ๙๔๙๙  ไมม่ีการแกไ้ข 

 มาตรา ๑๐๕  สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริม่ตั้งแต่วันเลือกตั้ง 

 มาตรา ๑๑๒  ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๙๕  ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๙๕๑๐๐  ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๐๖  สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ  
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภา
ผู้แทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผูแ้ทนราษฎร  
 (๒) ตาย   
 (๓) ลาออก  
 (๔) ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๑๐๑  
 (๕) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๒  
 (๖) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา 
๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖  
 (๗) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเปน็
สมาชิก หรือพรรคการเมืองทีต่นเปน็สมาชิกมีมติ
ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องที่ประชุม
ร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทีส่ังกัดพรรคการเมือง
นั้น ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่

 มาตรา ๑๑๓  สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ 
 (๑) ถึงคราวออกเมื่อสภาผู้แทนราษฎรสิ้น
อายุตามมาตรา ๑๑๑ วรรคหนึ่งหรือสภา
ผู้แทนราษฎรถูกยุบ 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๑๐๗  
 (๕) ไม่ได้แสดงส าเนาแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้ย้อนหลังเป็นเวลาสามปีต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ปกปิดหรือแสดงส าเนาแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดด้ังกล่าวอันเป็นเท็จ หรอืจงใจเสียภาษี
เงินได้โดยไม่ถูกต้อง เว้นแต่เป็นผูซ้ึ่งไม่มรีายได้
ตามที่กฎหมายบัญญัติใหต้้องยื่นแบบแสดง
รายการภาษี 
 (๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๘ 

 มาตรา ๙๖  สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ 
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภา
ผู้แทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผูแ้ทนราษฎร 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๙๒ 
 (๕) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๓ 
 (๖) กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๗๙ หรือมาตรา ๑๘๐ 
 (๗) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็น
สมาชิก  
 (๘) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรค
การเมืองที่ตนเป็นสมาชิก เพราะพรรคการเมือง
นั้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรค

 มาตรา ๙๖๑๐๑  สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ 
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภา
ผู้แทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผูแ้ทนราษฎร 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๙๓ 
 (๔๕) ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๙๒๙๗ 
 (๕๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 
๙๓๙๘ 
 (๖๗) กระท าการอันเป็นการต้องหา้มตาม
มาตรา ๑๗๙๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๐๑๘๕ 
 (๗๘) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็น
สมาชิก  
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๙๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ตนเป็นสมาชิก ในกรณเีช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิก
ภาพนับแต่วันที่ลาออกหรือพรรคการเมืองมีมต ิเว้น
แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นไดอุ้ทธรณต์่อศาล
รัฐธรรมนญูภายในสามสบิวันนับแต่วันที่พรรค
การเมืองมมีติ คดัค้านว่ามตดิังกลา่วมีลักษณะตาม
มาตรา ๖๕ วรรคสาม ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา่
มติดังกล่าวมิได้มีลกัษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม 
ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วนัที่ศาล
รัฐธรรมนญูวินิจฉยั แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัว่า
มติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผู้นัน้อาจเขา้เป็นสมาชิก
ของพรรคการเมืองอื่นไดภ้ายในสามสบิวันนับแต่
วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยั 
 (๘) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรค
การเมืองในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบ
พรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น
เป็นสมาชิก และไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรค
การเมืองอื่นไดภ้ายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีศาล
รัฐธรรมนูญมีค าสั่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าสิ้นสุด
สมาชิกภาพนับแต่วันถดัจากวันท่ีครบก าหนดหก
สิบวันนั้น  
 (๙) วุฒิสภามมีติตามมาตรา ๒๗๔ ให ้
ถอดถอนออกจากต าแหน่ง หรือศาลรัฐธรรมนญู
มีค าวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา 
๙๑ หรือศาลฎีกามีค าสั่งตามมาตรา ๒๓๙ วรรค
สอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าสิ้นสดุสมาชิกภาพนับ
แต่วันท่ีวุฒิสภามมีติหรือศาลมีค าวินิจฉัยหรือ
ค าสั่ง แล้วแต่กรณ ี 

 (๗) มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตร ี
 (๘) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๓๗ 
 (๙) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็น
สมาชิก 
 (๑๐) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรค
การเมืองในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรค
การเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็น
สมาชิกและไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรค
การเมืองอื่นไดภ้ายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีศาล
รัฐธรรมนูญมีค าสั่ง  ในกรณเีช่นนี้ ให้ถือว่าสมาชิก
ภาพสิ้นสดุลงนับแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดหก
สิบวันนั้น 
 (๑๑) ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้พ้นจาก
สมาชิกภาพตามมาตรา ๙๙ หรือถูกถอดถอนออก
จากต าแหน่งตามมาตรา ๒๔๐ หรอืศาลมีค าสั่งให้
มีการเลือกตั้งใหม่หรือให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  ใน
กรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิน้สุดลงนับแต่
วันท่ีถูกถอดถอนหรือวันท่ีศาลมีค าวินิจฉัยหรือมี
ค าสั่ง แล้วแต่กรณ ี
 (๑๒) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของ
จ านวนวันประชุมในสมัยประชุม หรือไมล่งมติในที่
ประชุมสภาเกินจ านวนที่ก าหนด  ทั้งนี้ ตาม
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑๓) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้
จะมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เปน็การรอการ
ลงโทษในความผดิอันได้กระท าโดยประมาท 
ความผิดลหโุทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

การเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัด
พรรคการเมืองนั้น ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของ
พรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก ในกรณีเช่นนี้ ให้
ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พรรคการเมืองมี
มติ เว้นแตส่มาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเข้าเป็น
สมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวัน
นับแต่วนัท่ีพรรคการเมืองมีมต ิ
 (๙) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรค
การเมือง แต่ในกรณีที่ขาดจากการเป็นสมาชิก
ของพรรคการเมืองเพราะมคี าสั่งยบุพรรค
การเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็น
สมาชิก และไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรค
การเมืองอื่นไดภ้ายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีมีค าสั่ง
ยุบพรรคการเมือง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าสิ้นสุด
สมาชิกภาพนับแต่วันถดัจากวันท่ีครบก าหนดหก
สิบวันนั้น 
 (๑๐) ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้พ้น
จากต าแหน่งตามมาตรา ๑๓๙ หรอืมาตรา ๒๓๑ 
วรรคสาม 
 (๑๑) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของ
จ านวนวันประชุมในสมัยประชุมทีม่ีก าหนดเวลา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยไมไ่ด้รับอนญุาต
จากประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้
จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการ
ลงโทษในความผดิอันได้กระท าโดยประมาท 
ความผิดลหโุทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 

 (๘๙) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรค
การเมืองที่ตนเป็นสมาชิกเพราะตามมติของพรรค
การเมืองนั้นมมีตดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของทีป่ระชุมร่วมของคณะกรรมการ
บริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทีส่ังกัดพรรคการเมืองนั้น ให้พ้นจากการ
เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองทีต่นเป็น

สมาชิก ในกรณเีช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรผู้นั้นมไิด้เข้าเป็นสมาชิกของพรรค
การเมืองอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีพรรค
การเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสดุสมาชิกภาพนับแต่
วันท่ีพรรคการเมืองมมีติ เว้นแตส่มาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรผู้นั้นเข้าเป็นสมาชกิของพรรค

การเมืองอื่นภายในพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่
พรรคการเมืองมมีตดิังกล่าว 
 (๙๑๐) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรค
การเมือง แต่ในกรณีที่ขาดจากการเป็นสมาชิก
ของพรรคการเมืองเพราะมคี าสั่งยบุพรรค
การเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็น
สมาชิก และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่อาจเข้า
เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในหกสิบ
วันนับแต่วันท่ีมีค าสั่งยุบพรรคการเมือง ในกรณี
เช่นนี ้ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนบัแต่วันถัดจาก
วันท่ีครบก าหนดหกสิบวันนั้น 
 
 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๐๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๑๐) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของ
จ านวนวันประชุมในสมัยประชุมทีม่ีก าหนดเวลา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยไมไ่ด้รับอนญุาต
จากประธานสภาผู้แทนราษฎร  
 (๑๑) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแตเ่ป็นการรอการ
ลงโทษในความผดิอันได้กระท าโดยประมาท 
ความผิดลหโุทษ  หรือความผดิฐานหมิ่น
ประมาท 

  (๑๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 

 (๑๐๑๑) ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินจิฉัยให้
พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตตุามมาตรา ๑๓๙๑๔๔ 
หรือมาตรา ๒๓๑๒๓๕ วรรคสาม 
 (๑๑๑๒) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่
ของจ านวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มี
ก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยีส่ิบวันโดยไมไ่ด้
รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑๒๑๓) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการ
ลงโทษในความผดิอันได้กระท าโดยประมาท 
ความผิดลหโุทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 (๑๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐาน

ทางจรยิธรรมอย่างร้ายแรง 
 มาตรา ๑๐๗  เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎร
สิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราช
กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งต้องก าหนดวัน
เลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่อายุของสภา
ผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นต้อง
ก าหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

 มาตรา ๑๑๔  เมื่อสภาผู้แทนราษฎรสิ้น
อายุ พระมหากษตัริย์จะได้ทรงตราพระราช
กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการการ
เลือกตั้งต้องประกาศก าหนดวันเลอืกตั้งภายในสี่
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ  
และวันเลือกตั้งนั้นต้องก าหนดเปน็วันเดียวกันทั่ว
ราชอาณาจักร 
 ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ ท าให้การลงคะแนน
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระท าใน
วันเดียวกันได้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศก าหนดวันลงคะแนนในหน่วย
เลือกตั้งนั้นใหม่ หรือด าเนินการประการอื่นเพื่อให้
มีการลงคะแนนเลือกตั้งได้  ในกรณีเช่นนี้จะ

 มาตรา ๙๗  เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎร
สิ้นสุดลง พระมหากษัตรยิ์จะได้ทรงตราพระราช
กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งท่ัวไป ภายในสี่สบิห้า
วันนับแต่วันท่ีสภาผู้แทนราษฎรสิน้อายุ 
 การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องเปน็วัน
เดียวกนัท่ัวราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

 มาตรา ๙๗๑๐๒  ไม่มีการแก้ไข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๐๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

เปิดเผยผลการนบัคะแนนในเขตเลือกตั้งท่ีหน่วย
เลือกตั้งนั้นตั้งอยู่ได้ต่อเมื่อไดม้ีการลงคะแนนใน
ทุกหน่วยเลือกตั้งแล้ว  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ ตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการไดม้าซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา ท าให้การเลือกตั้งไม่สามารถกระท า
ในวันเดียวกันไดต้ามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการ
เลือกตั้งอาจประกาศให้งดการเลือกตั้งตามพระ
ราชกฤษฎีกาดังกล่าว แล้วให้นายกรัฐมนตรี
ด าเนินการใหม้ีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนด
วันเลือกตั้งข้ึนใหม่เมื่อเหตุนั้นผ่านพ้นไปแล้ว 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ แต่ทั้งนี้ไม่
กระทบกระเทือนถึงกิจการที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้ด าเนินการไปก่อนแล้ว 

 มาตรา ๑๐๘  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง
พระราชอ านาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม ่ 
 การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระท าโดย
พระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องก าหนดวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้ง
ทั่วไปภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่
ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันยุบสภาผูแ้ทนราษฎร 
และวันเลือกตั้งนั้นต้องก าหนดเปน็วันเดียวกัน
ทั่วราชอาณาจักร  
 

 มาตรา ๑๑๕  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง
พระราชอ านาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม ่
 การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระท าโดยพระ
ราชกฤษฎีกา ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้อง
ประกาศก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งท่ัวไปภายในเวลาไม่
เกินหกสบิวันนับแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎร  และวัน
เลือกตั้งนั้นต้องก าหนดเป็นวันเดยีวกันท่ัว
ราชอาณาจักร  และให้น าบทบญัญัติมาตรา ๑๑๔ 
วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๙๘  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระ
ราชอ านาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการ
เลือกตั้งท่ัวไป 
 การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระท าโดยพระ
ราชกฤษฎีกา และให้กระท าได้เพยีงครั้งเดียวใน
เหตุการณ์เดียวกัน  
 ภายในห้าวันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกา
ตามวรรคหนึ่งใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศก าหนดวันเลือกตัง้ทั่วไปใน 
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน

 มาตรา ๙๘๑๐๓  ไม่มีการแก้ไข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๐๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 การยุบสภาผู้แทนราษฎรจะกระท าได้
เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกัน 

 การยุบสภาผู้แทนราษฎรจะกระท าได้เพียง
ครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกัน 

แต่ไมเ่กินหกสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวใช้บังคับ วันเลือกตั้งนั้นตอ้งก าหนดเป็น
วันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 

   มาตรา ๙๙  ในกรณีที่มีเหตุจ าเปน็อันมิ
อาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไมส่ามารถจัดการ
เลือกตั้งตามวันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศก าหนดตามมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดวันเลือกตั้ง
ใหม่ก็ได้ แตต่้องจัดให้มีการเลือกตัง้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง 

 มาตรา ๙๙๑๐๔  ในกรณีที่มเีหตจุ าเป็นอัน
มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการ
เลือกตั้งตามวันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศก าหนดตามมาตรา ๙๗๑๐๒ หรือ
มาตรา ๙๘๑๐๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะ
ก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้ แต่ต้องจัดให้มีการ
เลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วนัท่ีเหตุดังกล่าว
สิ้นสุดลง แต่เพื่อประโยชน์ในการนับอายุตาม
มาตรา ๙๕ (๒) และมาตรา ๙๗ (๒) ให้นับถึงวัน
เลือกตั้งท่ีก าหนดไว้ตามมาตรา ๑๐๒ หรือมาตรา 
๑๐๓ แล้วแต่กรณี  

 มาตรา ๑๐๙  เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึง
คราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมี
การยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  
 (๑) ในกรณีที่เป็นต าแหน่งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่าง เว้นแต่อายุของสภา
ผู้แทนราษฎรจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
 (๒) ในกรณีที่เป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ  ให้
ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ใน
ล าดับถัดไปในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองนั้น

 มาตรา ๑๑๖  เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราว
ออกเมื่อสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายหุรือสภา
ผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้
 (๑) ในกรณีที่เป็นต าแหน่งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ต าแหน่งน้ันว่าง  เว้นแต่อายุของสภาผู้แทน 
ราษฎรจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  จะไม่
ด าเนินการเลือกตั้งเพื่อแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ 
และมิให้น าความในมาตรา ๑๐๔ มาใช้บังคับ 
 (๒) ในกรณีทีเ่ป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบบญัชีรายชื่อ ให้

 มาตรา ๑๐๐  เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึง
คราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือ
เมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการ  
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ในกรณีที่เป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง และให้น ามาตรา ๙๗ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 
 (๒) ในกรณีที่เป็นต าแหน่งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรประกาศให้ผูม้ีชื่ออยู่ในล าดับถัดไป

 มาตรา ๑๐๐๑๐๕  เมื่อต าแหน่งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก
ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือ
เมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการ  
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ในกรณีที่เป็นต าแหน่งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อ
จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้น
แทนต าแหน่งที่ว่าง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทน 
ราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และ
ให้น าความในมาตรา ๙๗๑๐๒ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๐๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน
ต าแหน่งที่ว่าง โดยต้องประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่าง
ลง เว้นแต่ไม่มีรายช่ือเหลืออยู่ในบัญชีที่จะเลื่อน
ขึ้นมาแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายช่ือประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่
มีอยู่ 
 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้เข้ามาแทนตาม (๑) ให้เริ่มนับแต่วันเลือกตั้ง
แทนต าแหน่งที่ว่าง  ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรผูเ้ข้ามาแทนตาม (๒) ให้เริ่ม
นับแต่วันถัดจากวนัประกาศชื่อในราชกิจจา
นุเบกษา และใหส้มาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้า
มาแทนต าแหน่งที่ว่างนั้น อยู่ในต าแหน่งได้เพียง
เท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ 
 
 (มาตรา ๑๐๙ (๒) แก้ไขเพิ่มเตมิโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔) 

ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผู้มีชื่อซึ่ง
ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดในล าดับถัดไปซึ่งคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศตามมาตรา ๑๐๓ 
วรรคสอง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยต้องประกาศภายในเจด็วัน
นับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง  เว้นแต่ไมม่ีรายชื่อ
เหลืออยู่ในบัญชีนั้นที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนต าแหน่ง
ที่ว่าง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 
 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้
เข้ามาแทนตาม (๑) ให้เริ่มนับแต่วนัเลือกตั้งแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง  ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรผูเ้ข้ามาแทนตาม (๒) ให้เริ่มนับแต่
วันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา  
และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผูเ้ข้ามาแทน
ต าแหน่งท่ีว่างนั้น อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุ
ของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู ่

ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมา
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งท่ีว่าง 
โดยต้องประกาศในราชกิจจานเุบกษาภายในเจ็ด
วันนับแต่วันท่ีต าแหน่งน้ันว่างลง หากไม่มรีายชื่อ
เหลืออยู่ในบัญชีท่ีจะเลื่อนขึ้นมาแทนต าแหน่งท่ี
ว่าง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู ่
 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้
เข้ามาแทนตาม (๑) ให้เริ่มนับแต่วนัเลือกตั้งแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรผูเ้ข้ามาแทนตาม (๒) ให้เริ่มนับแต่
วันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา 
และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผูเ้ข้ามาแทน
ต าแหน่งท่ีว่างนั้น อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอาย ุ
ของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู ่
 การค านวณสัดส่วนคะแนนของพรรค
การเมืองส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อเมื่อมีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ให้เป็นไปตามมาตรา ๘๙ 

 (๒) ในกรณีที่เป็นต าแหน่งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรประกาศให้ผูม้ีชื่ออยู่ในล าดับถัดไป
ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมา
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งท่ีว่าง 
โดยต้องประกาศในราชกิจจานเุบกษาภายในเจ็ด
วันนับแต่วันท่ีต าแหน่งน้ันว่างลง หากไม่มรีายชื่อ
เหลืออยู่ในบัญชีท่ีจะเลื่อนขึ้นมาแทนต าแหน่งท่ี
ว่าง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู ่
 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้
เข้ามาแทนตาม (๑) ให้เริ่มนับแต่วนัเลือกตั้งแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรผูเ้ข้ามาแทนตาม (๒) ให้เริ่มนับแต่
วันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา 
และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผูเ้ข้ามาแทน
ต าแหน่งท่ีว่างนั้น อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุ
ของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู ่
 การค านวณสัดส่วนคะแนนของพรรค
การเมืองส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อเมื่อมีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่าง 
ให้เป็นไปตามมาตรา ๘๙๙๔ 

 มาตรา ๑๑๐  ภายหลังที่คณะรัฐมนตรี
เข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว พระมหากษตัริย์
จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผูเ้ป็น
หัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่
สมาชิกในสังกัดของพรรคตนมไิด้ด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตร ีและมีจ านวนมากท่ีสุดในบรรดาพรรค

 มาตรา ๑๑๗  ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้า
บริหารราชการแผ่นดินแล้ว พระมหากษัตริย์จะ
ทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผูเ้ป็นหัวหน้า
พรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกใน
สังกัดของพรรคของตนมไิด้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี 
และมีจ านวนสมาชิกมากท่ีสุดในบรรดาพรรค

 มาตรา ๑๐๑  ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้า
บริหารราชการแผ่นดินแล้ว พระมหากษัตริย์จะ
ทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผูเ้ป็นหัวหน้า
พรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจ านวน
สมาชิกมากที่สดุ และสมาชิกมิไดด้ ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรอง

 มาตรา ๑๐๑๑๐๖  ภายหลังที่คณะรฐัมนตรี
เข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว พระมหากษตัริย์
จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผูเ้ป็น
หัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มี
จ านวนสมาชิกมากทีสุ่ด และสมาชิกมิได้ด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๐๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

การเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิได้ด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตร ีแต่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่ของสภาผูแ้ทนราษฎร
ในขณะแต่งตั้ง เป็นผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทน 
ราษฎร  
 ในกรณีที่ไม่มีพรรคการเมืองใดในสภา
ผู้แทนราษฎรมีลักษณะที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง 
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรค
การเมืองซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนข้างมากจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคการเมืองที่
สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้นมิได้ด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรี เป็นผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ใน
กรณีที่มีเสียงสนับสนุนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก  
 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้น าฝ่าย
ค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
 ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้น
จากต าแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติดังกล่าวในวรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง และให้น าบทบัญญัติมาตรา 
๑๒๔ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้
พระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้น าฝ่ายค้านใน
สภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง 

การเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิได้ด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรี แต่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
ในขณะแต่งตั้ง เป็นผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทน 
ราษฎร 
 ในกรณีที่ไม่มีพรรคการเมืองใดในสภา
ผู้แทนราษฎรมลีักษณะที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง 
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรค
การเมืองซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนข้างมากจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคการเมืองที่
สมาชิกในสังกัดของพรรคการเมืองนั้นมิได้ด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรี เป็นผู้น าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร  ในกรณีที่มเีสยีงสนับสนุนเท่ากัน ให้ใช้
วิธีจับสลาก 
 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้น าฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร 
 ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้น
จากต าแหน่งเมื่อขาดคุณสมบตัิดังกล่าวในวรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี  และให้น า
บทบัญญัตมิาตรา ๑๒๙ วรรคห้า มาใช้บังคับกับ
การพ้นจากต าแหน่งด้วยโดยอนุโลม  ในกรณีเช่นนี้ 
พระมหากษตัริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผูน้ าฝ่ายค้านใน
สภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผูน้ าฝ่ายค้านใน
สภาผู้แทนราษฎร 
 ในกรณีที่พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง มี
สมาชิกเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก  
 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้น าฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร 
 ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้น
จากต าแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง และ
ให้น ามาตรา ๑๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณี
เช่นนี้ พระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้น าฝ่าย
ค้านในสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 

หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้น าฝ่าย
ค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
 ในกรณีที่พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง มี
สมาชิกเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก  
 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้น าฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร 
 ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้น
จากต าแหน่งเมื่อขาดคุณสมบตัิตามวรรคหนึ่ง 
และให้น าหรือเมื่อมีเหตตุามมาตรา ๑๑๓ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม๑๑๘ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ใน
กรณีเช่นนี ้พระมหากษัตริย์จะไดท้รงแต่งตั้งผู้น า
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งท่ีว่าง 
 

ส่วนที่ ๓ 
วุฒิสภา 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๑๑  วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก
จ านวนรวมหนึ่งร้อยห้าสิบคน ซึ่งมาจากการ

 มาตรา ๑๑๘  วุฒิสภาประกอบดว้ยสมาชิก
จ านวนไม่เกินสองร้อยคนซึ่งมาจากการเลือกตั้งใน

 มาตรา ๑๐๒  วุฒิสภาประกอบดว้ย
สมาชิกจ านวนสองร้อยคน ซึ่งมาจากการเลือก

 มาตรา ๑๐๒๑๐๗  วุฒิสภาประกอบด้วย
สมาชิกจ านวนสองร้อยคน ซึ่งมาจากการเลือก



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๐๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

เลือกตั้งในแต่ละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และมา
จากการสรรหาเท่ากับจ านวนรวมข้างต้นหักด้วย
จ านวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง 
 ในกรณีทีม่ีการเพิ่มหรือลดจังหวัดในระหวา่ง
วาระของสมาชิกวุฒิสภาทีม่าจากการเลือกตั้ง ให้
วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มอียู่ 
 ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงไม่
ว่าด้วยเหตุใด ๆ และยังมิได้มีการเลือกตั้งหรือ 
สรรหาขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง แล้วแต่กรณี ให้
วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ 
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ท าให้สมาชิก
วุฒิสภาไม่ครบจ านวนตามวรรคหนึ่ง แต่มี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบหา้ของจ านวน
สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด ให้ถือว่าวุฒิสภา
ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนดังกลา่ว แต่ต้องมี
การเลือกตั้งหรือการสรรหาให้ได้สมาชิกวุฒิสภา
ครบจ านวนตามวรรคหน่ึงภายในหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่มีเหตุการณ์ดังกล่าว และให้
สมาชิกวุฒิสภาที่เข้ามานั้นอยู่ในต าแหน่งเพียง
เท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู ่
 มาตรา ๑๑๒  การเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาในแตล่ะจังหวัด ให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขต
เลือกตั้งและให้มีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละหนึ่ง
คน โดยให้ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งออกเสยีงลงคะแนน
เลือกตั้งผูส้มัครรับเลือกตั้งได้หนึ่งเสียงและให้ใช้
วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งสมาชกิ
วุฒิสภา ให้ผูส้มัครรับเลือกตั้งสามารถหาเสียง

แต่ละจังหวดั จังหวัดละหนึ่งคน และมาจากการ
สรรหาเท่ากับจ านวนรวมข้างต้นหักด้วยจ านวน
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง  ดังต่อไปนี ้  
 (๑) ผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนซึ่ง
ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าซึ่งเป็น
ต าแหน่งบริหาร และข้าราชการฝา่ยทหารซึ่งด ารง
ต าแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบ้ัญชาการทหาร
สูงสุด หรือผู้บัญชาการเหล่าทัพ ซึง่มาจากการสรร
หา จ านวนประเภทละไมเ่กินห้าคน 
 (๒) ผู้แทนสภาวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ หรือ
อาชีพ ที่เป็นนติิบุคคลและมีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งมา
จากการสรรหา จ านวนไมเ่กินสิบห้าคน 
 (๓) ผู้แทนองค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมาย ด้านเกษตรกรรม ด้านแรงงาน 
ด้านวิชาการและการศึกษา ด้านชุมชน และด้าน
ท้องถิ่นและท้องที่ ซึ่งมาจากการสรรหา จ านวน
ด้านละไมเ่กินหกคน 
 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิและคณุธรรมดา้นการเมือง 
ความมั่นคง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย 
กระบวนการยตุิธรรม การเศรษฐกจิ การ
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและผังเมอืง ทรัพยากร 
ธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สังคมและชาติพันธุ์ ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 
คุ้มครองผู้บริโภค ด้านเด็กและเยาวชน ด้านสตรี 
ด้านผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ปราชญ์ชาวบ้าน  
ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ และด้านอื่น ซึ่งมาจากการ
สรรหา รวมกันแลว้มีจ านวนไม่เกนิหกสิบแปดคน 
 (๕) ผู้ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด 

กันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ ์อาชีพ ลักษณะ หรอืประโยชน์
ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ที่
หลากหลายของสังคม  
 การแบ่งกลุ่มและคณุสมบัติของบคุคลในแต่
ละกลุม่ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง การ
ได้รับเลือก จ านวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีจาก
แต่ละกลุ่ม การขึ้นบญัชีส ารอง การเลื่อนบุคคล
จากบัญชีส ารองขึ้นด ารงต าแหน่งแทน มาตรการ
ที่จ าเป็นเพื่อให้การเลือกกันเองเปน็ไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม และการอื่นใดท่ีจ าเป็น ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และเพือ่ประโยชน์ใน
การด าเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดย
สุจรติและเที่ยงธรรม จะก าหนดมใิห้ผู้สมคัรในแต่
ละกลุม่เลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน หรือจะ
ก าหนดให้มีการคัดกรองผูส้มคัรรบัเลือกด้วย
วิธีการอื่นใดที่ผู้สมัครรับเลือกมีส่วนร่วมในการคัด
กรองก็ได้  
 ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจ านวน
ไม่ครบตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าเพราะเหตุต าแหน่ง
ว่างลง หรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เพราะเหตุครบ
วาระ และไมม่ีรายชื่อบุคคลที่ส ารองไว้เหลืออยู่ 
ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวฒุิสภาเท่าที่มีอยู่ 
แต่ในกรณีที่มสีมาชิกวุฒิสภาเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชกิวุฒิสภาทั้งหมดและอายุของ
วุฒิสภาเหลืออยู่เกินหน่ึงปี ให้ด าเนินการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในหกสิบวันนับแต่

กันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ ์อาชีพ ลักษณะ หรอืประโยชน์
ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ที่
หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้อง
แบ่งในลักษณะที่ท าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัคร
รับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได ้
 การแบ่งกลุ่ม จ านวนกลุ่ม และคณุสมบัติ
ของบุคคลในแต่ละกลุ่ม การสมคัรและรับสมัคร 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง การไดร้ับเลือก 
จ านวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีจากแต่ละกลุ่ม 
การขึ้นบัญชีส ารอง การเลื่อนบุคคลจากบัญชี
ส ารองขึ้นด ารงต าแหน่งแทน และมาตรการอื่นใด
ที่จ าเป็นเพื่อให้การเลือกกันเองเปน็ไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม และการอื่นใดที่จ าเป็น ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และเพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดย
สุจรติและเที่ยงธรรม จะก าหนดมใิห้ผู้สมคัรในแต่
ละกลุม่เลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน หรือจะ
ก าหนดให้มีการคัดกรองผูส้มคัรรบัเลือกด้วย
วิธีการอื่นใดที่ผู้สมัครรับเลือกมีส่วนร่วมในการคัด
กรองก็ได้  
 การด าเนินการตามวรรคสอง ให้ด าเนินการ
ตั้งแต่ระดับอ าเภอ ระดับจังหวดั และ
ระดับประเทศ เพ่ือใหส้มาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทน
ปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ  
 ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจ านวน
ไม่ครบตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าเพราะเหตุต าแหน่ง
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ผู้จัดท า 

๑๐๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

เลือกตั้งได้ก็แต่เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีของวุฒิสภา 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
เลือกตั้งและการหาเสยีงเลือกตั้งของสมาชิก
วุฒิสภา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 มาตรา ๑๒๐  เมื่อต าแหน่งสมาชิก
วุฒิสภาว่างลงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๑๙ ให้น า
บทบัญญัตมิาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา 
๑๑๔ และมาตรา ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการ
เลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาในกรณี
ดังกล่าว และใหส้มาชิกวุฒิสภาผูเ้ข้ามาแทน
ต าแหน่งที่ว่างลงนั้น อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่า
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของ
สมาชิกวุฒิสภาที่ว่างลงจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน จะไม่ด าเนินการเลือกตั้งหรือการ 
สรรหาก็ได ้
 

จังหวัดละหนึ่งคน โดยให้เป็นการเลือกตั้งโดยตรง
และลบั และให้ใช้เขตจังหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง  ใน
กรณีที่มีจังหวดัเพิ่มขึ้น ให้ลดจ านวนท่ีพึงมีตาม 
(๔) เมื่อถึงคราวท่ีมีการสรรหา และเพิ่มจ านวน
ตาม (๕) ให้ได้เท่าจ านวนจังหวัดทีเ่พิ่มขึ้น 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
เลือกตั้งและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้ง
องค์ประกอบและที่มาของคณะกรรมการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา 
 มาตรา ๑๑๙  ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ ท าให้
สมาชิกวุฒิสภามีจ านวนน้อยกว่ารอ้ยละแปดสิบ
ห้าของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
รวมกับสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาตาม
ประกาศผลการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 
๑๒๓ จะมีการประชุมวุฒิสภา มิไดเ้ว้นแต่เป็นกรณี
ตามมาตรา ๑๓๗ ในการนี้ต้องด าเนินการให้ไดม้า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง ภายในเกา้สิบวันนับแต่
วันท่ีมีเหตุดังกล่าว และใหส้มาชิกวุฒิสภาที่เข้ามา
ในภายหลังนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพยีงเท่าอายุของ
วุฒิสภา 
 ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาวา่งลงไม่
ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้มีการด าเนินการให้ได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้วุฒิสภา
ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าท่ีมีอยู่ 

วันท่ีวุฒิสภามสีมาชิกเหลืออยู่ไม่ถงึกึ่งหนึ่ง  ใน
กรณีเช่นว่านี้ ให้ผูไ้ดร้ับเลือกดังกล่าวอยู่ในวาระ
เท่าที่เหลืออยู่ของวุฒิสภา 
 การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเปน็พระ
ราชกฤษฎีกา และภายในห้าวันนับแต่วันท่ีพระ
ราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนดวันเริ่มด าเนินการเพื่อเลือกไม่ช้า
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวมผีลใช้บังคับ การก าหนดดังกล่าวให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้น ามาตรา 
๙๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ว่างลง หรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เพราะเหตุครบ
วาระถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไม่มี
รายชื่อบุคคลทีส่ ารองไว้เหลืออยู่ ให้วุฒิสภา
ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าท่ีมีอยู่ แต่ใน
กรณีที่มสีมาชิกวุฒิสภาเหลืออยูไ่มถ่ึงกึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและอายุของ
วุฒิสภาเหลืออยู่เกินหน่ึงปี ให้ด าเนินการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในหกสิบวันนับแต่
วันท่ีวุฒิสภามสีมาชิกเหลืออยู่ไม่ถงึกึ่งหนึ่ง  ใน
กรณีเช่นว่านี้ ให้ผูไ้ดร้ับเลือกดังกล่าวอยู่ในวาระ
ต าแหน่งไดเ้พียงเท่าที่เหลืออยู่อายุของวุฒิสภาที่
เหลืออยู ่
 การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเปน็พระ
ราชกฤษฎีกา และภายในห้าวันนับแต่วันท่ีพระ
ราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนดวันเริ่มด าเนินการเพื่อเลือกไม่ช้า
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวมผีลใช้บังคับ การก าหนดดังกล่าวให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้น าความใน
มาตรา ๙๙๑๐๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๐๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 มาตรา ๑๑๓  ให้มีคณะกรรมการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยประธานศาล
รัฐธรรมนญู ประธานกรรมการการเลอืกตั้ง ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดนิ ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษาในศาลฎกีาซึ่งด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ท่ีประชุม
ใหญ่ศาลฎกีามอบหมายจ านวนหนึ่งคนและตลุาการ
ในศาลปกครองสูงสุดที่ท่ีประชุมใหญตุ่ลาการในศาล
ปกครองสูงสดุมอบหมายจ านวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการ ท าหน้าที่สรรหาบุคคลตามมาตรา ๑๑๔ 
ให้แล้วเสร็จภายในสามสบิวันนับแตว่ันที่ได้รบับัญชี
รายช่ือจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ แล้วแจ้งผล
การสรรหาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผล
ผู้ได้รับการสรรหาเปน็สมาชิกวุฒิสภา 
 ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองให้
กรรมการผู้หนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
 ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในต าแหน่งใด หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ถ้ากรรมการที่
เหลืออยู่นั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  ให้
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วย
กรรมการที่เหลืออยู่ 
 มาตรา ๑๑๔  ให้คณะกรรมการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภาด าเนินการสรรหาบุคคลที่มีความ
เหมาะสมจากผู้ได้รับการเสนอช่ือจากองค์กรต่าง ๆ 
ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ 
และภาคอื่นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตาม
อ านาจหน้าที่ของวุฒิสภาเป็นสมาชิกวุฒิสภาเท่า

 มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง  หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการเลือกตั้งและการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งองค์ประกอบและที่มาของ
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 

  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๐๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

จ านวนที่จะพึงมีตามที่ก าหนดในมาตรา ๑๑๑ 
วรรคหนึ่ง 
 ในการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้
ค านึงถึงความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์
ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของวุฒิสภา
เป็นส าคัญ  และให้ค านึงถึงองค์ประกอบจาก
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่
แตกต่างกัน โอกาสและความเท่าเทียมกันทางเพศ 
สัดส่วนของบุคคลในแต่ละภาคตามวรรคหนึ่งที่
ใกล้เคียงกัน รวมทั้งการให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมด้วย 
 หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการ 
สรรหาสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นไปตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา 
 มาตรา ๑๑๕  บุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งหรือได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการสรร
หาเป็นสมาชิกวุฒิสภา  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณใ์นวัน
สมัครรับเลือกตั้งหรือวันทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 
 (๓) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตรี
หรือเทียบเท่า  
 (๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ที่มาจากการเลือกตั้งต้องมลีักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ด้วย 

 มาตรา ๑๒๑  ผู้มีสิทธิสมัครหรือได้รับการ
เสนอช่ือเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
 (๑) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้
ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมอืง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (๒) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ด ารง
ต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง 
หรือต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ทั้งนี้ 
ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันที่ประกาศให้เริม่
กระบวนการใหไ้ด้มาซึ่งสมาชิกวุฒสิภา 

 มาตรา ๑๐๓  สมาชิกวุฒิสภาต้องมี
คุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
 ก. คุณสมบัต ิ
     (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกดิ 
     (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีในวนัสมัคร
รับเลือก 
     (๓) มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ หรือท างานในด้านที่สมัคร ไม่น้อย
กว่าสิบปี หรือเป็นผู้มลีักษณะตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่บัญญัตไิว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 

 มาตรา ๑๐๓๑๐๘  สมาชิกวุฒิสภาต้องมี
คุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
 ก. คุณสมบัต ิ
  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสี่สิบปีในวันสมคัรรับ
เลือก 
  (๓) มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ หรือท างานในด้านที่สมัคร ไม่น้อย
กว่าสิบปี หรือเป็นผู้มลีักษณะตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่บัญญัตไิว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๐๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

  (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัด
ที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลอืกตั้ง 
  (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดทีส่มัคร
รับเลือกตั้ง 
  (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่
ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา 
  (ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (๕) ไม่เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบตุรของผู้
ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (๖) ไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งใด
ในพรรคการเมืองหรือเคยเป็นสมาชิกหรือเคย
ด ารงต าแหน่งและพ้นจากการเป็นสมาชิกหรือ
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมืองมาแล้ว
ยังไม่เกินห้าปีนบัถึงวันสมัครรับเลอืกตั้งหรือวันที่
ได้รับการเสนอช่ือ 
 (๗) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพ้นจาก
การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่เกิน
ห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรอืวันท่ีได้รับ
การเสนอช่ือ 
 (๘) เป็นบุคคลต้องหา้มมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) 

 (๓) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งใน
องค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ประกาศ
ให้เริ่มกระบวนการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 (๔) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) หรือ (๑๖) 
 (๕) เป็นรัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา หรือ
ข้าราชการการเมือง หรือเคยเป็นแต่พ้นจากต าแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วยังไม่เกินห้าปีในวันที่ประกาศให้เริ่ม
กระบวนการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 มาตรา ๑๒๒  สมาชิกวุฒิสภาจะเป็น
รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่น หรือผู้
ด ารงต าแหน่งใดในองค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมี
หน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ มิได ้
 มาตรา ๑๒๐  ผู้มีสิทธิสมัครหรือได้รับการ
เสนอช่ือเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันที่
ประกาศให้เริ่มกระบวนการให้ได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา 
 (๓) มีคุณสมบตัิตามมาตรา ๑๑๘ และ
ส าหรับผู้มสีิทธิสมคัรตามมาตรา ๑๑๘ (๕) ต้องมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๗ (๓) ดว้ย 
 (๔) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตรี
หรือเทียบเท่า ส าหรับสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 
๑๑๘ (๑) (๒)  (๔) และ (๕) 

     (๔) เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ท างาน หรือมีความเกี่ยวพันกับพ้ืนท่ีที่สมัครตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบัญญัตไิวใ้นพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา 
 ข. ลักษณะต้องห้าม 
     (๑) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งตามมาตรา ๙๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕) (๑๖) หรือ (๑๗) 
     (๒) เป็นข้าราชการ 
     (๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีนับถึงวันสมัครรับ
เลือก 
     (๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรอืผู้ด ารง
ต าแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจาก
การเป็นสมาชิกหรือการด ารงต าแหน่งในพรรค
การเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีนบัถึงวันสมัคร
รับเลือก 
     (๕) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้
พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไมน่้อยกว่าสิบปี
นับถึงวันสมัครรบัเลือก 
     (๖) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจาก
การเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น
มาแล้วไม่น้อยกว่าสบิปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
     (๗) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบตุรของผู้
ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก

  (๔) เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท างาน 
หรือมคีวามเกีย่วพันกับพื้นที่ท่ีสมคัรตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่บัญญัตไิว้ในพระราชบญัญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 ข. ลักษณะต้องห้าม 
  (๑) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งตามมาตรา ๙๓๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) 
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕) (๑๖) หรือ 
(๑๗) หรือ (๑๘) 
  (๒) เป็นข้าราชการ 
  (๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร เว้นแตไ่ด้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบห้าปนีับถึงวันสมัคร
รับเลือก 
  (๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารง
ต าแหนง่ใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจาก
การเป็นสมาชิกหรือการด ารงต าแหน่งในพรรค

การเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีนับถึงวัน

สมัครรับเลือก 
  (๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใด
ในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการด ารง
ต าแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
นับถึงวันสมัครรบัเลือก 
  (๕๖) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เวน้แต่
ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรมีาแล้วไม่น้อยกว่าสิบ
ห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๑๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๙) ไม่เป็นรัฐมนตรีหรอืผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิาร
ท้องถิ่น  หรือเคยเป็นแต่พ้นจากต าแหน่งดังกล่าว
มาแล้วยังไม่เกินห้าป ี
 มาตรา ๑๑๖  สมาชิกวุฒิสภาจะเป็น
รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่น หรือผู้
ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มิได้  

 (๕) ได้แสดงส าเนาแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้ย้อนหลังเป็นเวลาสามปีต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งไมม่ีรายไดต้ามที่
กฎหมายบญัญตัิให้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษ ี
 (๖) คุณสมบัติอื่นตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

วุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลอืกเป็นสมาชิก
วุฒิสภาในคราวเดียวกนั หรือผู้ด ารงต าแหน่งใน
ศาลรัฐธรรมนญูหรือในองค์กรอิสระ 
     (๘) เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกวฒุิสภา
ตามรัฐธรรมนญูนี ้
 

  (๖๗) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจาก
การเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น
มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบห้าปีนับถึงวนัสมัครรับเลือก 
  (๗๘) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบตุรของ
ผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลอืกเป็นสมาชิก
วุฒิสภาในคราวเดียวกัน หรือผู้ด ารงต าแหน่งใน
ศาลรัฐธรรมนญูหรือในองค์กรอิสระ 
  (๘๙) เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนญูนี ้

 มาตรา ๑๑๗  สมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาทีม่าจากการเลือกตั้งเริม่ตั้งแต่วันที่มีการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาทีม่าจากการสรรหาเริม่ตั้งแตว่ันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา 
 สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีก าหนด
คราวละหกปีนับแต่วันเลือกตั้ง หรอืวันท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการ 
สรรหา แล้วแต่กรณ ีโดยสมาชิกวฒุิสภาจะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระไมไ่ด ้
 ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ตามวาระ อยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมสีมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม ่

 มาตรา ๑๒๓  สมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและที่มาจากการ
สรรหา เริม่ตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
 สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีก าหนด
คราวละหกปีนับแต่วันเลือกตั้ง และจะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันสองวาระ มไิด ้
 ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิน้สุดลง
ตามวาระ อยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ต่อไป
จนกว่าสมาชิกวุฒิสภาใหม่จะเข้ารบัหน้าท่ีตาม
มาตรา ๑๒๘  ในกรณีนี้ ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งเข้า
รับหน้าที่ใหม่และมีอายสุูงสดุตามล าดับปฏิบัติ
หน้าท่ีประธานและรองประธานวฒุิสภาแทน
จนกว่าจะมีการเลือกประธานหรือรองประธาน
วุฒิสภาขึ้นใหม ่

 มาตรา ๑๐๔  สมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือก 
 สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีก าหนด
คราวละห้าปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก และ
ให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพตาม
วาระ อยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไป
จนกว่าจะมสีมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม ่
 

 มาตรา ๑๐๔๑๐๙  สมาชิกภาพของ
สมาชิกวฒุิสภาเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งประกาศผลการเลือกอายุของ
วุฒิสภามีก าหนดคราวละห้าปีนับแต่วันประกาศ
ผลการเลือก 
 สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริม่ตั้งแต่
วันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการ
เลือก 
 สมาชิกภาพของสมาชิกวฒุิสภามีก าหนด

คราวละห้าปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก 

และให้ด ารงต าแหน่งได้เพยีงวาระเดียว 
 เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสดุลง ให้สมาชิก
วุฒิสภาซึ่งส้ินสุดสมาชิกภาพตามวาระอยู่ใน
ต าแหน่งเพ่ือปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมี
สมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม ่



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๑๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 มาตรา ๑๑๘  เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะ
ได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งใหม่เป็นการ
เลือกตั้งทั่วไป ซึ่งต้องก าหนดวันเลือกตั้งภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่วาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่ง
มาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้น
ต้องก าหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร  
 เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการ
สรรหาสิ้นสุดลง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศก าหนดวันเริม่การสรรหาและระยะเวลา
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งต้องท าการสรรหา
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีวาระของ
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาสิ้นสดุลง 
 

 มาตรา ๑๒๔  เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์
จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาใหม่เป็นการเลือกตัง้ทั่วไป ซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประกาศก าหนดวัน
เลือกตั้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่วาระของ
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งสิ้นสดุลง 
และวันเลือกตั้งนั้นต้องก าหนดเปน็วันเดียวกันทั่ว
ราชอาณาจักร  และให้น าบทบญัญัติมาตรา ๑๑๔ 
วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการ
สรรหาสิ้นสุดลง ให้ด าเนินการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภาใหมภ่ายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีวาระของ
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการสรรหาสิ้นสดุลง  และ
วันเริ่มต้นกระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาแตล่ะ
ประเภทตามมาตรา ๑๑๘ ต้องก าหนดเป็นวัน
เดียวกันทุกประเภท 

 มาตรา ๑๐๕  เมื่อวาระของสมาชิก
วุฒิสภาสิ้นสุดลง พระมหากษัตรยิจ์ะได้ทรงตรา
พระราชกฤษฎีกาให้มีการด าเนินการเพื่อเลือก
สมาชิกวุฒิสภาใหม่ และภายในหา้วันนับแต่วันท่ี
พระราชกฤษฎีกามผีลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนดวันเริ่มด าเนินการเพื่อเลือกไม่
ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวมผีลใช้บังคับ การก าหนดดังกล่าวให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้น ามาตรา 
๙๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 

 มาตรา ๑๐๕๑๑๐  เมื่อวาระอายขุอง
สมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง พระมหากษัตริยจ์ะได้
ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการด าเนินการ
เพื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม่ และภายในห้าวัน
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคบั ให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดวันเริ่ม

ด าเนินการเพื่อเลือกไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับ

แต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้

บังคับ การก าหนดดังกล่าวให้ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา และให้น าตามมาตรา ๙๙๑๐๗ 
วรรคห้า มาใช้บังคบัโดยอนุโลม  
 

 มาตรา ๑๑๙  สมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ  
 (๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
 (๒) ตาย   
 (๓) ลาออก  
 (๔) ขาดคุณสมบตัิหรือมลีักษณะตอ้งห้าม
ตามมาตรา ๑๑๕ 
 (๕) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา 
๑๑๖ มาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖ 
 (๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอด
ถอนออกจากต าแหน่ง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีค า

 มาตรา ๑๒๕  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา
สิ้นสดุลง เมื่อ 
 (๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๑๒๐ 
 (๕) มลีกัษณะต้องหา้มตามมาตรา ๑๒๑ หรือ
มาตรา ๑๒๒ 
 (๖) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๓๗ 
 (๗) ศาลรัฐธรรมนญูมีค าวินจิฉัยใหพ้้นจาก
สมาชิกภาพตามมาตรา ๙๙ หรือถูกถอดถอนออก

 มาตรา ๑๐๖  สมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ 
 (๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) ขาดคุณสมบตัิหรือมลีักษณะตอ้งห้าม
ตามมาตรา ๑๐๓ 
 (๕) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของ
จ านวนวันประชุมในสมัยประชุมทีม่ีก าหนดเวลา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยไมไ่ด้รับอนญุาต
จากประธานวุฒสิภา 

 มาตรา ๑๐๖๑๑๑  สมาชิกภาพของ
สมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ 
 (๑) ถึงคราวออกตามวาระอายุของวุฒิสภา 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) ขาดคุณสมบตัิหรือมลีักษณะตอ้งห้าม
ตามมาตรา ๑๐๓๑๐๘ 
 (๕) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของ
จ านวนวันประชุมในสมัยประชุมทีม่ีก าหนดเวลา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยไมไ่ด้รับอนญุาต
จากประธานวุฒสิภา 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๑๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

วินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑ หรือ
ศาลฎีกามีค าสั่งตามมาตรา ๒๓๙ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๒๔๐ วรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือวา่
สิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติหรือศาล
มีค าวินิจฉัยหรือมีค าสั่ง แล้วแต่กรณ ี 
 (๗) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของ
จ านวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีก าหนดเวลาไม่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยไม่ไดร้ับอนุญาต
จากประธานวุฒสิภา  
 (๘) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้
จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการ
ลงโทษในความผดิอันได้กระท าโดยประมาท 
ความผิดลหโุทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

จากต าแหน่งตามมาตรา ๒๔๐ หรอืศาลมีค าสั่งให้
ด าเนินการใหม่เพื่อให้ไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือ
ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  ในกรณเีช่นนี้ ให้ถือว่า
สมาชิกภาพสิ้นสดุลงนับแต่วันที่ถูกถอดถอนหรือ
วันท่ีศาลมีค าวินิจฉยัหรือมีค าสั่ง แล้วแต่กรณ ี
 (๘) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของ
จ านวนวันประชุมในสมัยประชุม หรือไมล่งมติในที่
ประชุมสภาเกินจ านวนที่ก าหนด  ทั้งนี้ ตาม
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
 (๙) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้จะ
มีการรอการลงโทษ  เว้นแตเ่ป็นการรอการลงโทษ
ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุ
โทษ หรือความผดิฐานหมิ่นประมาท 
 เมื่อต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาวา่งลงเพราะ
เหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภาแทนต าแหน่งที่ว่างให้แล้วเสร็จภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว  และให้สมาชิก
วุฒิสภาผูเ้ข้ามาแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในต าแหน่ง
ไดเ้พียงเท่าวาระทีเ่หลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  เว้นแต่
วาระของสมาชิกวุฒิสภาที่ว่างลงนัน้จะเหลือไม่ถึง
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้ไดม้าซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภาแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นก็ได ้

 (๖) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้จะ
มีการรอการลงโทษ เว้นแตเ่ป็นการรอการลงโทษ
ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิด
ลหุโทษ หรือความผดิฐานหมิ่นประมาท 
 (๗) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 (๘) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 
๑๐๘ หรือต้องห้ามตาม 
มาตรา ๑๗๙ หรือมาตรา ๑๘๐ 
 (๙) ศาลรัฐธรรมนญูมีค าวินจิฉัยใหพ้้นจาก
ต าแหน่งตามมาตรา ๑๓๙ หรือมาตรา ๒๓๑ 
วรรคสาม  
 

 (๖) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้จะ
มีการรอการลงโทษ เว้นแตเ่ป็นการรอการลงโทษ
ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิด
ลหุโทษ หรือความผดิฐานหมิ่นประมาท 
 (๗) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามมาตรฐาน

ทางจรยิธรรมอย่างร้ายแรง 
 (๘๗) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 
๑๐๘๑๑๓ หรือกระท าการอันต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๗๙๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๐๑๘๕ 
 (๙๘) ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินจิฉยัให้พ้น
จากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๓๙๑๔๔ 
หรือมาตรา ๒๓๑๒๓๕ วรรคสาม  
 

 มาตรา ๑๑๖  วรรคสอง  บุคคลผูเ้คย
ด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงมาแล้วยังไมเ่กินสองป ีจะเป็นรัฐมนตรี 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มิได้ 

 มาตรา ๑๒๒ วรรคสอง  บุคคลผู้เคยด ารง
ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสดุลง
มาแล้วยังไม่เกินสองปี จะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งใดใน
องค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ มิได ้

 มาตรา ๑๐๗  บุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่ง
สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิน้สุดลงมาแล้ว
ยังไม่เกินสองปี จะเป็นรัฐมนตรีหรอืผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองมไิด ้
 

 มาตรา ๑๐๗๑๑๒  บุคคลผู้เคยด ารง
ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสดุลง
มาแล้วยังไม่เกินสองปี จะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมิได้ เวน้แต่เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๑๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

   มาตรา ๑๐๘  สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักใฝ่
หรือยอมตนอยู่ใต้อาณตัิของพรรคการเมืองใด ๆ 

 มาตรา ๑๐๘๑๑๓  ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๒๑  ในการที่วุฒิสภาจะพิจารณา 
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนญูนี ้ให้วุฒิสภาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ
ขึ้นคณะหนึ่ง ท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความ
ประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
บุคคลผูไ้ดร้ับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งน้ัน 
รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
อันจ าเป็น แล้วรายงานต่อวุฒิสภาเพื่อประกอบการ
พิจารณาต่อไป  
 การด าเนินการของคณะกรรมาธิการตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดใน
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 

 มาตรา ๑๒๖  เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาต้อง
พิจารณาให้บคุคลด ารงต าแหน่งใดตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนญูนี้ ให้วุฒิสภาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ
ขึ้นคณะหนึ่ง ท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความ
ประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้
ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหนง่นั้น รวมทั้ง
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจ าเป็น 
แล้วรายงานต่อวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณา
ต่อไป  ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
 

  

ส่วนที่ ๔ 
บทท่ีใช้แก่สภาทั้งสอง 

ไม่มีการแก้ไข 
 

ไม่มีการแก้ไข 
 

ไม่มีการแก้ไข 
 

 มาตรา ๑๒๒  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาว
ไทย โดยไม่อยู่ในความผูกมดัแห่งอาณัติ 
มอบหมาย หรือความครอบง าใด ๆ และต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต เพื่อ
ประโยชนส์่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดย
ปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 มาตรา ๑๖๒ วรรคสอง  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมืองใน
การตั้งกระทู้ถาม การอภิปราย และการลงมติใน
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

 มาตรา ๑๒๗  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย
โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณตัิมอบหมายหรือ
ความครอบง าใด ๆ และต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของ
ปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภามีอสิระจากมติพรรคการเมืองหรืออาณัติ
อื่นใด ในการตั้งกระทู้ถาม การอภปิราย การลงมติ
ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ การออกเสียงลงคะแนน 
 

 มาตรา ๑๐๙  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาว
ไทย ไม่อยู่ในความผูกมดัแห่งอาณตัิมอบหมาย 
หรือความครอบง าใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ 
 

 มาตรา ๑๐๙๑๑๔  สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเปน็ผู้แทนปวงชน
ชาวไทย ไม่อยู่ในความผูกมดัแห่งอาณัติ
มอบหมาย หรือความครอบง าใด ๆ และต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตยส์ุจริตเพื่อ
ประโยชนส์่วนรวมของปวงชนชาวไทย
ประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน
โดยรวม โดยปราศจากการขัดกนัแหง่ผลประโยชน ์
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(ปี ๕๙) 

เลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ใด และการถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง 

 มาตรา ๑๒๓  ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง
ปฏิญาณตนในท่ีประชุมแห่งสภาทีต่นเป็น
สมาชิกด้วยถ้อยค าดังต่อไปนี ้ 
 “ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า 
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 
เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะ
รักษาไว้และปฏิบตัิตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 มาตรา ๑๒๘  ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏญิาณ
ตนในท่ีประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วย
ถ้อยค าดังต่อไปนี ้
 “ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า 
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าท่ีตามความเห็นของข้าพเจ้า
โดยบรสิุทธ์ิใจ ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ยึดมั่นใน
จริยธรรม เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน 
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตัิตามซึ่งรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 มาตรา ๑๑๐  ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง
ปฏิญาณตนในท่ีประชุมแห่งสภาทีต่นเป็นสมาชิก
ด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี ้
 “ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า 
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 
เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะ
รักษาไว้และปฏิบตัิตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 มาตรา ๑๑๐๑๑๕  ไมม่ีการแกไ้ข 

 มาตรา ๑๒๔  วรรคหนึง่  สภาผูแ้ทนราษฎร
และวุฒิสภาแตล่ะสภา มีประธานสภาคนหนึ่ง
และรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภา
นั้น ๆ ตามมติของสภา  
 วรรคห้า  ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง 
ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะ
เป็นกรรมการบริหารหรือด ารงต าแหน่งใดใน
พรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได ้

 มาตรา ๑๒๙ วรรคหนึ่ง  สภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาแตล่ะสภามีประธานสภาคนหนึ่งและ
รองประธานสภาสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยท์รง
แต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ ตามมติของสภา 
 วรรคหก  ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง 
ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็น
กรรมการบริหารหรือด ารงต าแหนง่ใดในพรรค
การเมืองขณะเดยีวกัน มิได้  และจะเข้าร่วม
ประชุมพรรคการเมืองมิได้ด้วย 

 มาตรา ๑๑๑  สภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาแตล่ะสภา มปีระธานสภาคนหนึ่งและรอง
ประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษตัริย์
ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานัน้ ๆ ตามมติของ
สภา 
 ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง ประธานและ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นกรรมการ 
บริหารหรือด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง
ขณะเดียวกันมไิด ้

 มาตรา ๑๑๑๑๑๖  ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๒๔ วรรคสอง  ประธานและรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรด ารงต าแหน่งจนสิ้น
อายุของสภาหรือมีการยุบสภา  
 วรรคสาม  ประธานและรองประธาน
วุฒิสภาด ารงต าแหน่งจนถึงวันก่อนวันเลือก
ประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม ่
 

 มาตรา ๑๒๙ วรรคสาม  ประธานและรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรด ารงต าแหน่งจนสภา
ผู้แทนราษฎรสิ้นอายหุรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ 
 วรรคสี่  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒๓ วรรค
สาม ประธานและรองประธานวุฒสิภาด ารง
ต าแหน่งจนถึงวันก่อนวันเลือกประธานและรอง
ประธานวุฒิสภาใหม่ ซึ่งจะต้องกระท าทุกสามป ี

 มาตรา ๑๑๒  ประธานและรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรด ารงต าแหน่งจนสิ้นอายุของ
สภาหรือมีการยุบสภา 
 ประธานและรองประธานวุฒิสภาด ารง
ต าแหน่งจนถึงวันสิ้นอายุของวุฒิสภา  
 

 มาตรา ๑๑๒๑๑๗  ประธานและรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรด ารงต าแหน่งจนสิ้น
อายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือมีการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร 
 ประธานและรองประธานวุฒิสภาด ารง
ต าแหน่งจนถึงวันสิ้นอายุของวุฒิสภา เว้นแต่ใน
ระหว่างเวลาตามมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม ให้
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ประธานและรองประธานวุฒิสภายังคงอยู่ใน
ต าแหน่งเพ่ือปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไป  

 มาตรา ๑๒๔ วรรคสี่  ประธานและรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานและรอง
ประธานวุฒิสภา ย่อมพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ
ตามวรรคสองหรือวรรคสาม แล้วแต่กรณ ีเมื่อ  
 (๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็น
สมาชิก 
 (๒) ลาออกจากต าแหน่ง 
 (๓) ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตร ี
หรือข้าราชการการเมืองอื่น 
 (๔) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะ
ยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็น
กรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษใน
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุ
โทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท  

 มาตรา ๑๒๙ วรรคห้า  ประธานและรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานและรอง
ประธานวุฒิสภา ย่อมพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ
ตามวรรคสาม หรือวรรคสี่ เมื่อ 
 (๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็น
สมาชิก 
 (๒) ลาออกจากต าแหน่ง 
 (๓) ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
หรือข้าราชการการเมืองอื่น 
 (๔) ตอ้งค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะ
ยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็น
กรณีที่คดยีังไม่ถึงที่สดุหรือมีการรอการลงโทษใน
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุ
โทษ หรือความผดิฐานหมิ่นประมาท 

 มาตรา ๑๑๓  ประธานและรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร และประธานและรองประธาน
วุฒิสภา ย่อมพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระตาม
มาตรา ๑๑๒ เมื่อ 
 (๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็น
สมาชิก 
 (๒) ลาออกจากต าแหน่ง 
 (๓) ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
หรือข้าราชการการเมืองอื่น 
 (๔) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะ
ยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็น
กรณีที่คดยีังไม่ถึงที่สดุหรือมีการรอการลงโทษใน
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุ
โทษ หรือความผดิฐานหมิ่นประมาท 

 มาตรา ๑๑๓๑๑๘  ประธานและรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานและรอง
ประธานวุฒิสภา ย่อมพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ
ตามมาตรา ๑๑๒๑๑๗ เมื่อ 
 (๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็น
สมาชิก 
 (๒) ลาออกจากต าแหน่ง 
 (๓) ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
หรือข้าราชการการเมืองอื่น 
 (๔) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะ
ยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็น
กรณีที่คดยีังไม่ถึงที่สดุหรือมีการรอการลงโทษใน
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุ
โทษ หรือความผดิฐานหมิ่นประมาท 

 มาตรา ๑๒๕  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
และประธานวุฒิสภามีอ านาจหน้าที่ด าเนิน
กิจการของสภานั้น ๆ ใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับ 
รองประธานมีอ านาจหน้าท่ีตามทีป่ระธาน
มอบหมายและปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานเมื่อ
ประธานไม่อยู่หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได ้ 
 ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
วุฒิสภา และผู้ท าหน้าที่แทน ต้องวางตนเป็น
กลางในการปฏิบตัิหน้าที ่ 
 เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทน 
ราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒิสภาไม่
อยู่ในท่ีประชุม ให้สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ เลือก

 มาตรา ๑๓๐  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
และประธานวุฒิสภามีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการ
ของสภานั้น ๆ  ใหเ้ป็นไปตามข้อบังคบั  รองประธานมี
อ านาจหน้าที่ตามที่ประธานมอบหมายและปฏิบตัิ
หน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได ้
 ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
และผู้ท าหน้าท่ีแทน ต้องวางตนเปน็กลางทางการ
เมือง 
 เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทน 
ราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒิสภาไม่อยู่
ในที่ประชุม ให้สมาชิกแห่งสภานัน้ ๆ เลือกกันเอง

 มาตรา ๑๑๔  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
และประธานวุฒิสภามีหน้าท่ีและอ านาจด าเนิน
กิจการของสภานั้น ๆ ใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับ 
รองประธานมีหนา้ที่และอ านาจตามที่ประธาน
มอบหมาย และปฏิบตัิหน้าที่แทนประธานเมื่อ
ประธานไม่อยู่หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได ้
 ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
วุฒิสภา และผู้ท าหน้าที่แทน ต้องวางตนเป็น
กลางในการปฏิบตัิหน้าที ่
 เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทน 
ราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒิสภาไม่
อยู่ในท่ีประชุม ให้สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ เลือก

 มาตรา ๑๑๔๑๑๙  ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีหน้าที่และ
อ านาจด าเนินกิจการของสภานั้น ๆ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ รองประธานสภามีหน้าท่ีและ
อ านาจตามที่ประธานสภามอบหมาย และปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนประธานสภาเมื่อประธานสภาไม่อยู่
หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได ้
 ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
และผู้ท าหน้าท่ีแทน ต้องวางตนเปน็กลางในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
 เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทน 
ราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒิสภาไม่



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๑๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

กันเองให้สมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในคราว
ประชุมนั้น 

ให้สมาชิกคนหน่ึงเป็นประธานในคราวประชุมนั้น กันเองให้สมาชิกคนหน่ึงเป็นประธานในคราว
ประชุมนั้น 

อยู่ในท่ีประชุม ให้สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ เลือก
กันเองให้สมาชิกคนหน่ึงเป็นประธานในคราว
ประชุมนั้น 

 มาตรา ๑๒๖  การประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎรและการประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิกมา
ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาจงึจะเป็นองค์
ประชุม เว้นแต่ในกรณีการพิจารณาระเบยีบ
วาระกระทู้ถามตามมาตรา ๑๕๖ และมาตรา 
๑๕๗ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิภาจะก าหนด
เรื่ององค์ประชุมไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่นก็ได ้ 
 การลงมติวินจิฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียง
ข้างมากเป็นประมาณ  เว้นแต่ที่มบีัญญัตไิว้เป็น
อย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี ้
 สมาชิกคนหนึ่งย่อมมเีสยีงหน่ึงในการออก
เสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด ประธานรัฐสภา ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภา ต้องจัด
ให้มีการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของ
สมาชิกแตล่ะคน และเปดิเผยบันทึกดังกล่าวไว้
ในที่ท่ีประชาชนอาจเข้าไปตรวจสอบได ้เว้นแต่
กรณีการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ 
 การออกเสยีงลงคะแนนเลือกหรือใหค้วาม
เห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งใด ให้กระท าเป็น
การลับ  เว้นแต่ที่มีบญัญตัิไวเ้ป็นอยา่งอื่นใน
รัฐธรรมนญูนี ้และสมาชิกย่อมมีอิสระและไม่ถูก
ผูกพันโดยมติของพรรคการเมืองหรืออาณัติอื่นใด 

 มาตรา ๑๓๑  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
การประชุมวุฒิสภา และการประชมุร่วมกันของ
รัฐสภา ย่อมเป็นการเปิดเผยตามลกัษณะที่ก าหนด
ไว้ในข้อบังคับการประชุมของแตล่ะสภา  แต่ถ้า
คณะรัฐมนตรี สมาชิกของแต่ละสภา หรือสมาชิก
ของทั้งสองสภารวมกัน แล้วแต่กรณี มีจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่
มีอยู่ของแต่ละสภา หรือจ านวนสมาชิกของทั้งสอง
สภาเท่าท่ีมีอยู่รวมกัน แล้วแต่กรณี ร้องขอให้
ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ 
 การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการ
ประชุมวุฒิสภาต้องมสีมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ
แต่ละสภา จึงจะเป็นองค์ประชุม  เว้นแต่ในกรณี
การพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามตามมาตรา 
๑๕๙  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิภาจะก าหนด
เรื่ององค์ประชุมไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่นก็ได ้
 การลงมติวินจิฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียง
ข้างมากเป็นประมาณ  เว้นแต่ที่มบีัญญัตไิว้เป็น
อย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี ้
 สมาชิกคนหนึ่งย่อมมเีสยีงหน่ึงในการออก
เสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง
เป็นเสียงช้ีขาด 
 

 มาตรา ๑๑๕  การประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎรและการประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิกมา
ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา จงึจะเป็นองค์
ประชุม เว้นแต่ในกรณีการพิจารณาระเบยีบวาระ
กระทู้ สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะก าหนด
องค์ประชุมไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่นก็ได้ 
 การลงมติวินจิฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียง
ข้างมากเป็นประมาณ เว้นแต่ที่มีบญัญัตไิว้เป็น
อย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ 
 สมาชิกคนหนึ่งย่อมมเีสยีงหน่ึงในการออก
เสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง
เป็นเสียงช้ีขาด 
 รายงานการประชุม และบันทึกการออก
เสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคน ต้องเปิดเผย
ให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป เว้นแต่กรณีการประชุม
ลับหรือการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ 
 การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความ
เห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งใด ให้กระท าเป็น
การลับ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นใน
รัฐธรรมนูญ 
 

 มาตรา ๑๑๕๑๒๐  การประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาต้องมี
สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของแต่ละสภา จึงจะ
เป็นองค์ประชุม เว้นแต่ในกรณีการพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ สภาผู้แทนราษฎรหรือ
วุฒิสภาจะก าหนดองค์ประชุมไว้ในข้อบังคับเป็น
อย่างอื่นก็ได ้
 การลงมติวินจิฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียง
ข้างมากเป็นประมาณ เว้นแต่ที่มีบญัญัตไิว้เป็น
อย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ 
 สมาชิกคนหนึ่งย่อมมเีสยีงหนึ่งในการออก
เสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง
เป็นเสียงช้ีขาด 
 รายงานการประชุมและบันทึกการออก
เสียงลงคะแนนของสมาชิกแตล่ะคน ต้องเปิดเผย
ให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป เว้นแต่กรณีการ
ประชุมลับหรือการออกเสียงลงคะแนนเป็นการ
ลับ 
 การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความ
เห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งใด ให้กระท าเป็น
การลับ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นใน
รัฐธรรมนูญ 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๑๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 มาตรา ๑๓๓  การประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา ย่อมเป็นการเปิดเผยตาม
ลักษณะที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่
ละสภา แต่ถ้าคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแต่
ละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มี
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือจ านวน
สมาชิกของทั้งสองสภาเท่าท่ีมีอยูร่วมกัน แล้วแต่
กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ 

 ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
และประธานรัฐสภา ต้องจดัให้มีการบันทึกการ
ออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตล่ะคน และ
เปิดเผยบันทึกดังกล่าวไว้ในท่ีที่ประชาชนอาจเข้า
ไปตรวจสอบได้  เว้นแต่กรณีการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นการลับ 
 การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความ
เห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งใด ให้กระท าเป็น
การลับ  เว้นแต่ทีม่ีบัญญตัิไวเ้ป็นอย่างอ่ืนใน
รัฐธรรมนูญนี้   

 มาตรา ๑๒๗  ภายในสามสิบวันนบัแต่วัน
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้มีการเรียก
ประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมครั้ง
แรก  
 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และ
สมัยประชุมสามัญนติิบัญญัต ิ 
 วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ให้ถือ
เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป ส่วนวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญนิติบญัญตัิใหส้ภาผู้แทนราษฎร
เป็นผู้ก าหนด ในกรณีที่การเริ่มประชุมครั้งแรกตาม
วรรคหนึ่งมเีวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินไมถ่ึงหนึ่งร้อยห้า
สิบวัน จะไม่มีการประชุมสมัยสามญันิติบัญญัติ
ส าหรับปีนั้นก็ได ้
 ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัต ิให้รัฐสภา
ด าเนินการประชุมได้เฉพาะกรณีที่บัญญัติไว้ใน
หมวด ๒ หรือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ การ
อนุมัติพระราชก าหนด การให้ความเห็นชอบในการ

 มาตรา ๑๓๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๑ 
วรรคสี่ ภายในสามสิบวันนับแต่วนัเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใหม้ีการเรียกประชุม
รัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก 
 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และ
สมัยประชุมสามัญนติิบัญญัต ิ
 วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็น
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป  สว่นวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญนติิบัญญัติ ให้สภาผูแ้ทนราษฎรเป็น
ผู้ก าหนด  ในกรณีที่การเริ่มประชุมครั้งแรกตาม
วรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินไม่ถึงหนึ่งร้อยห้า
สิบวัน จะไม่มีการประชุมสมยัสามญันิติบัญญัติ
ส าหรับปีนั้นกไ็ด ้
 ในสมัยประชุมสามัญนติิบัญญัติ ให้รัฐสภา
ด าเนินการประชุมได้เฉพาะกรณีทีบ่ัญญัตไิว้ใน
ภาค ๑ หมวด ๑ พระมหากษัตริย ์ หรือการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญู
หรือร่างพระราชบัญญัติ การอนุมตัิพระราช

 มาตรา ๑๑๖  ภายในห้าวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อันเป็นการเลือกตั้งท่ัวไป ให้มีการเรียกประชุม
รัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก 
 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา
สองสมัย 
 วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ให้ถือ
เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามญัประจ าปีครั้งที่หน่ึง 
ส่วนวันเริ่มสมยัประชุมสามญัประจ าปีครั้งที่สอง 
ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรก าหนด กรณีที่
การเริม่ประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง มีเวลา
จนถึงสิ้นปีปฏิทินไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบวัน จะไม่มี
การประชุมสมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สองส าหรับ
ปีนั้นก็ได ้
 สมัยประชุมสามัญประจ าปีของรัฐสภาสมัย
หนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่
พระมหากษตัริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ขยายเวลาออกไปก็ได ้

 มาตรา ๑๑๖๑๒๑  ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งท่ัวไป ให้มีการเรียก
ประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้ง
แรก 
 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา
สองสมัย ๆ หนึ่งให้มีก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
แต่พระมหากษัตรยิ์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ขยายเวลาออกไปก็ได ้
 การปิดสมัยประชุมสามัญประจ าปกี่อนครบ
ก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยีส่ิบวัน จะกระท าได้ก็แต่
โดยความเห็นชอบของรัฐสภา 
 วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็น
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปคีรั้งท่ีหนึ่ง ส่วน
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปคีรั้งท่ีสอง ให้
เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรก าหนด แต่ใน
กรณีที่การเริม่ประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่งมี
เวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินไมถ่ึงหนึ่งรอ้ยห้าสิบวัน



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๑๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ประกาศสงคราม การรับฟังค าช้ีแจงและการให้
ความเห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือกหรือการให้
ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่ง การถอด
ถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง การตั้งกระทู้ถาม 
และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เว้นแต่รัฐสภาจะ
มีมติให้พิจารณาเรื่องอื่นใดด้วยคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของทั้งสองสภา  
 สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ 
ให้มีก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยีส่ิบวัน แต่พระมหา 
กษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มให้ขยาย
เวลาออกไปกไ็ด ้
 การปิดสมัยประชุมสมัยสามญัก่อนครบ
ก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยีส่ิบวัน จะกระท าได้แต่
โดยความเห็นชอบของรัฐสภา 
 

ก าหนด การให้ความเห็นชอบในการประกาศ
สงคราม การรับฟังค าช้ีแจงและการให้ความ
เห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือกหรือการให้ความ
เห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่ง การถอดถอน
บุคคลออกจากต าแหน่ง การตั้งกระทู้ถาม และการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  เว้นแต่รัฐสภาจะมีมติให้
พิจารณาเรื่องอื่นใดด้วยคะแนนเสยีงมากกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่ของทั้ง
สองสภา หรือเป็นกรณีตามมาตรา ๑๗๒ 
 สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ 
ให้มีก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยีส่ิบวัน  แต่
พระมหากษตัริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ขยายเวลาออกไปก็ได ้
 การปิดสมัยประชุมสมัยสามญัก่อนครบ
ก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยีส่ิบวัน จะกระท าได้แต่โดย
ความเห็นชอบของรัฐสภา 

 การปิดสมัยประชุมสามัญประจ าปกี่อน
ครบก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน จะกระท าได้ก็
แต่โดยความเห็นชอบของรัฐสภา 
 

เพียงพอท่ีจะจัดให้มีการประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง จะไม่มีการประชุมสมยั
สามัญประจ าปีครั้งท่ีสองส าหรับปนีั้นก็ได้ 
 สมัยประชมุสามญัประจ าปีของรฐัสภา

สมัยหนึ่ง ๆ ใหม้ีก าหนดเวลาหนึง่ร้อยยี่สิบวัน 

แต่พระมหากษัตริยจ์ะโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปกไ็ด ้
 การปิดสมัยประชมุสามญัประจ าปีก่อน

ครบก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวนั จะกระท าได้

ก็แต่โดยความเห็นชอบของรัฐสภา 
 

 มาตรา ๑๒๘  พระมหากษัตริย์ทรงเรียก
ประชุมรัฐสภา ทรงเปดิและทรงปดิประชุม  
 พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชด าเนินมา
ทรงท ารัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญทั่วไป
ครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗ วรรคหนึ่ง ด้วยพระองค์
เอง หรือจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระรัช
ทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็น
ผู้แทนพระองค์ มาท ารัฐพิธีก็ได้  
 เมื่อมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 
พระมหากษตัริย์จะทรงเรยีกประชุมรัฐสภาเป็น
การประชุมสมัยวสิามญัก็ได ้
 

 มาตรา ๑๓๓  พระมหากษัตริย์ทรงเรียก
ประชุมรัฐสภา ทรงเปดิและทรงปดิประชุม 
 พระมหากษตัริย์จะเสด็จพระราชด าเนินมา
ทรงท ารัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญทั่วไป
ครั้งแรกด้วยพระองค์เอง หรือจะโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้พระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิตภิาวะแล้ว 
หรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผูแ้ทนพระองค์ มาท ารัฐพิธีก็ได้ 
 เมื่อมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 
พระมหากษตัริย์จะทรงเรยีกประชุมรัฐสภาเป็น
การประชุมสมัยวสิามญัก็ได ้
 
 

 มาตรา ๑๑๗  พระมหากษัตริย์ทรงเรียก
ประชุมรัฐสภา ทรงเปดิและทรงปดิประชุม 
 พระมหากษตัริย์จะเสด็จพระราชด าเนินมา
ทรงท ารัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีครั้งแรกด้วยพระองค์เอง หรือจะโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้พระรัชทายาทซึ่งบรรลุ
นิติภาวะแล้ว หรือผู้ใดผู้หนึ่ง เป็นผู้แทนพระองค์ 
มาท ารัฐพิธีก็ได ้
 เมื่อมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 
พระมหากษตัริย์จะทรงเรยีกประชุมรัฐสภาเป็น
การประชุมสมัยวสิามญัก็ได ้
 

 มาตรา ๑๑๗๑๒๒  พระมหากษัตริย์ทรง
เรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปดิและทรงปิดประชุม 
 พระมหากษตัริย์จะเสด็จพระราชด าเนินมา
ทรงท ารัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีครั้งแรกด้วยพระองค์เอง หรือจะโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้พระรัชทายาทซึ่งทรง
บรรลุนติิภาวะแล้ว หรือผู้ใดผู้หนึ่ง เป็นผู้แทน
พระองค์ มาท ารัฐพิธีก็ได ้
 เมื่อมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 
พระมหากษตัริย์จะทรงเรยีกประชุมรัฐสภาเป็น
การประชุมสมัยวสิามญัก็ได ้
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 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒๙ การเรียก
ประชุม การขยายเวลาประชุม และการปิด
ประชุมรัฐสภา ให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา 
 

 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๓๔ การเรียกประชุม 
การขยายเวลาประชุม และการปิดประชุมรัฐสภา 
ให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา 
 

 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๑๘ และมาตรา 
๑๒๑ วรรคสอง การเรียกประชุม การขยายเวลา
ประชุม และการปดิประชุมรัฐสภา ให้กระท าโดย
พระราชกฤษฎีกา 

 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๑๘๑๒๓ และมาตรา 
๑๒๑ วรรคสอง๑๒๖ การเรียกประชุม การขยาย
เวลาประชุม และการปิดประชุมรฐัสภา ให้
กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา 

 มาตรา ๑๒๙  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน หรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอให้น าความ
กราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ
ประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมยั
วิสามัญได ้ 
 ค าร้องขอดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อ
ประธานรัฐสภา  
 ให้ประธานรัฐสภาน าความกราบบงัคมทูล
และลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 มาตรา ๑๓๔  ไม่มีการแก้ไข 
 

 มาตรา ๑๑๘  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน หรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทัง้สองสภา มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธาน
รัฐสภาให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรม
ราชโองการประกาศเรยีกประชุมรฐัสภาเป็นการ
ประชุมสมัยวิสามัญได้  
 ให้ประธานรัฐสภาน าความกราบบงัคมทูล
และลงนามรับสนองพระบรม 
ราชโองการ 
 

 มาตรา ๑๑๘๑๒๓  ไมม่ีการแกไ้ข 

 มาตรา ๑๓๐  ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ที่ประชุมวุฒิสภา หรือท่ีประชุมร่วมกันของ
รัฐสภา สมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยค าใดในทาง
แถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเหน็ หรือออก
เสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธ์ิโดยเดด็ขาด 
ผู้ใดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากลา่วสมาชิก 
ผู้นั้นในทางใดมิได ้ 
 เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมาชิกผู้
กล่าวถ้อยค าในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ หากถ้อยค าที่
กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา 
และการกล่าวถ้อยค านั้นมีลักษณะเป็นความผิด

 มาตรา ๑๓๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๔ 
และมาตรา ๒๖๘  ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ที่ประชุมวุฒิสภา หรือท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
สมาชิกผู้ใดจะกลา่วถ้อยค าใดในทางแถลง
ข้อเท็จจริง แสดงความคดิเห็น หรอืออกเสียง
ลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะ
น าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทาง
ใดมิได ้
 เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมาชิก 
ผู้กล่าวถ้อยค าในการประชุมซึ่งประธานมิได้
อนุญาตให้อภิปรายหรือสั่งให้หยุดอภิปราย หรือ
การกล่าวถ้อยค าท่ีมีการถ่ายทอดให้ออกไปปรากฏ

 มาตรา ๑๑๙  ในที่ประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร ท่ีประชุมวุฒิสภา หรือท่ีประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภา สมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยค าใดในทาง
แถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเหน็ หรือออก
เสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธ์ิโดยเดด็ขาด 
ผู้ใดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากลา่วสมาชิกผู้นั้น
ในทางใด ๆ มิได ้
 เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมาชิก 
ผู้กล่าวถ้อยค าในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่น
ใด หากถ้อยค าที่กล่าวในท่ีประชุมไปปรากฏนอก
บริเวณรัฐสภา และการกล่าวถ้อยค านั้นมีลักษณะ

 มาตรา ๑๑๙๑๒๔  ในที่ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา สมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยค าใด
ในทางแถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือ
ออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธ์ิโดย
เด็ดขาด ผู้ใดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าว
สมาชิกผู้นั้นในทางใด ๆ มไิด ้
 เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมาชิก 
ผู้กล่าวถ้อยค าในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่น
ใด หากถ้อยค าที่กล่าวในท่ีประชุมไปปรากฏนอก
บริเวณรัฐสภา และการกล่าวถ้อยค านั้นมีลักษณะ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๒๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่น
ซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น 
 ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าว
ถ้อยค าใดที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่
รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความ
เสียหาย ให้ประธานแห่งสภานั้นจดัให้มีการ
โฆษณาค าช้ีแจงตามที่บุคคลนั้นร้องขอตาม
วิธีการและภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน
ข้อบังคับการประชุมของสภานั้น ทั้งนี ้โดยไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการฟ้อง
คดีต่อศาล  
 เอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานี้ ย่อม
คุ้มครองไปถึงผู้พิมพ์และผู้โฆษณารายงานการ
ประชุมตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี และคุ้มครองไป
ถึงบุคคลซึ่งประธานในทีป่ระชุมอนุญาตให้แถลง
ข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 
ตลอดจนผู้ด าเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาต
จากประธานแห่งสภานั้นด้วยโดยอนุโลม 
 

นอกบริเวณรัฐสภา ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือด้วยวิธีการ
อื่นใด หากถ้อยค าที่กล่าวในท่ีประชุมไปปรากฏ
นอกบริเวณรัฐสภา และการกลา่วถ้อยค านั้นมี
ลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรอืละเมดิสิทธิ
ในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือ
สมาชิกแห่งสภานั้น 
 ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าว
ถ้อยค าใดที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่
รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความ
เสียหาย ให้ประธานแห่งสภานั้นจดัให้มีการ
โฆษณาค าช้ีแจงตามที่บุคคลนั้นร้องขอตามวิธีการ
และภายในเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับการประชุม
ของสภานั้น  ทั้งนี้โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
บุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล 
 เอกสิทธิ์ท่ีบัญญตัิไว้ในมาตรานี้ ยอ่ม
คุ้มครองไปถึงผู้พมิพ์และผู้โฆษณารายงานการ
ประชุมตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี  และคุ้มครองไป
ถึงบุคคลซึ่งประธานในท่ีประชุมอนุญาตให้แถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคดิเห็นในที่ประชุม 
ตลอดจนผู้ด าเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือด้วยวิธีการ
อื่นใด ที่ได้รับอนุญาตจากประธานแห่งสภานั้น
ด้วย โดยอนโุลม 

เป็นความผดิทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทาง
แพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่ง
สภานั้น 
 ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าว
ถ้อยค าใดที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่
รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความ
เสียหาย ให้ประธานแห่งสภานั้นจดัให้มีการ
โฆษณาค าช้ีแจงตามที่บุคคลนั้นร้องขอตามวิธีการ
และภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับการ
ประชุมของสภานั้น  ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิ
ของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล 
 เอกสิทธิ์ท่ีบัญญตัิไว้ในมาตรานี้ ยอ่ม
คุ้มครองไปถึงผู้พมิพ์และผู้โฆษณารายงานการ
ประชุมตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี และคุ้มครอง
ไปถึงบุคคลซึ่งประธานในท่ีประชุมอนุญาตให้
แถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในท่ี
ประชุม ตลอดจนผู้ด าเนินการถ่ายทอดการ
ประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทัศน์หรือทางอื่นใดท่ีไดร้ับอนญุาตจาก
ประธานแห่งสภานั้นด้วยโดยอนโุลม 
 

เป็นความผดิทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทาง
แพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่ง
สภานั้น 
 ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าว
ถ้อยค าใดที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่
รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความ
เสียหาย ให้ประธานแห่งสภานั้นจดัให้มีการ
โฆษณาค าช้ีแจงตามที่บุคคลนั้นร้องขอตามวิธีการ
และภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับการ
ประชุมของสภานั้น  ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิ
ของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล 
 เอกสิทธิ์ท่ีบัญญตัิไว้ในมาตรานี้ ยอ่ม
คุ้มครองไปถึงผู้พมิพ์และผู้โฆษณารายงานการ
ประชุมตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี และคุ้มครอง
ไปถึงบุคคลซึ่งประธานในท่ีประชุมอนุญาตให้
แถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในท่ี
ประชุม ตลอดจนผู้ด าเนินการถ่ายทอดการ
ประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทัศน์หรือทางอื่นใดที่ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
ประธานแห่งสภานั้นด้วยโดยอนโุลม 
 

 มาตรา ๑๓๑  ในระหว่างสมัยประชุม ห้าม
มิให้จับ คมุขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปท าการสอบสวนใน

 มาตรา ๑๓๖  ในระหว่างสมัยประชุม การ
จับ การคุมขัง หรือการออกหมายเรียกตัวสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปท าการ

 มาตรา ๑๒๐  ในระหว่างสมัยประชุม ห้าม
มิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรยีกตัวสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปท าการ

 มาตรา ๑๒๐๑๒๕  ในระหว่างสมยัประชุม 
ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปท าการ
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๑๒๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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ฐานะทีส่มาชิกผู้นั้นเปน็ผู้ตอ้งหาในคดีอาญา เว้นแต่
ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก 
หรือในกรณีที่จับในขณะกระท าความผิด  
 ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระท า
ความผิด ใหร้ายงานไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้
นั้นเป็นสมาชิกโดยพลัน และประธานแห่งสภาที่
ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผูถู้กจับได ้ 
 ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้
ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดี
นั้นในระหว่างสมัยประชุมมิได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นคดีอัน
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง แต่การพิจารณาคดีต้องไมเ่ป็นการ
ขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา 
 การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลไดก้ระท า
ก่อนมีค าอ้างว่าจ าเลยเป็นสมาชิกของสภาใด
สภาหนึ่ง ย่อมเป็นอันใช้ได ้
 ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือ
พิจารณาอยู่ก่อนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม 
พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่ง 
 

สอบสวนในฐานะทีส่มาชิกผู้นั้นเปน็ผู้ต้องหาใน
คดีอาญา  จะกระท ามไิด้  เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับ
อนุญาตจากสภาทีผู่้นั้นเป็นสมาชกิ หรือในกรณีที่
จับในขณะกระท าความผิด หรือในความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือความผิดอื่นท่ีมีโทษจ าคุก
ตั้งแต่สิบปีข้ึนไป 
 ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระท าความผิด ให้
รายงานไปยังประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก
โดยพลัน และประธานแห่งสภาทีผู่้นั้นเป็นสมาชิก
อาจร้องขอให้ปล่อยผู้ถูกจับได ้
 ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้
ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดี
นั้นในระหว่างสมยัประชุม มิได้  เว้นแต่สมาชิกผู้
นั้นยินยอม ไดร้ับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็น
สมาชิก หรือเป็นการพิจารณาคดีในความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที ่หรือเป็นคดีอันเกี่ยวกับพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมือง หรือ
ความผิดอื่นท่ีมโีทษจ าคุกตั้งแตส่ิบปีขึ้นไป  แต่การ
พิจารณาคดีต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่
สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา 
 
 

สอบสวนในฐานะทีส่มาชิกผู้นั้นเปน็ผู้ต้องหาใน
คดีอาญา เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากสภาทีผู่้นั้น
เป็นสมาชิก หรือเป็นการจับในขณะกระท า
ความผิด 
 ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระท าความผิด ให้
รายงานไปยังประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก
โดยพลัน  และประธานแห่งสภาทีผู่้นั้นเป็น
สมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได ้
 ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะ
ได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณา
คดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมมไิด้ เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตจากสภาทีผู่้นั้นเป็นสมาชกิ หรือเป็น
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตาม
รัฐธรรมนูญ หรือคดีอันเกี่ยวกับพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมือง แต่
การพิจารณาคดตี้องไมเ่ป็นการขัดขวางต่อการที่
สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา 
 การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลไดก้ระท า
ก่อนมีค าอ้างว่าจ าเลยเป็นสมาชิกของสภาใดสภา
หนึ่งย่อมเป็นอันใช้ได ้
 

สอบสวนในฐานะทีส่มาชิกผู้นั้นเปน็ผู้ต้องหาใน
คดีอาญา เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากสภาทีผู่้นั้น
เป็นสมาชิก หรือเป็นการจับในขณะกระท า
ความผิด 
 ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระท าความผิด ให้
รายงานไปยังประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก
โดยพลัน  และเพื่อประโยชน์ในการประชุมสภา 
ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้
ปล่อยผู้ถูกจับเพื่อให้มาประชุมสภาได ้
 ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือ
พิจารณาอยู่ก่อนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม 
พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่ง
ปล่อยทันทีถ้าประธานแห่งสภาทีผู่น้ั้นเป็นสมาชิก
ได้ร้องขอ โดยศาลจะสั่งให้มีประกนั หรือมี
ประกันและหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ 
 ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะ
ได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณา
คดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมมิก็ได้ เว้นแตจ่ะ
ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเปน็สมาชิก หรือ

เป็นคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง

ตามรัฐธรรมนูญ หรือคดีอันเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
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๑๒๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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ปล่อยทันทีถ้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก
ได้ร้องขอ 
 ค าสั่งปล่อยใหม้ีผลบังคับตั้งแต่วันสั่ง
ปล่อยจนถึงวันสุดท้ายแห่งสมยัประชุม 
 

 การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลไดก้ระท า
ก่อนมีค าอ้างว่าจ าเลยเป็นสมาชิกของสภาใดสภา
หนึ่ง ย่อมเป็นอันใช้ได ้
 ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณา
อยู่ก่อนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงาน
สอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ตอ้งสั่งปล่อยทันที
ถ้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ 
เว้นแต่เป็นกรณีตามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสาม 
 ค าสั่งปล่อยใหม้ีผลบังคับตั้งแต่วันสั่งปล่อย
จนถึงวันสุดท้ายแห่งสมัยประชุม 

 ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณา
อยู่ก่อนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงาน
สอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันที
ถ้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ 
 ค าสั่งปล่อยใหม้ีผลบังคับตั้งแต่วันสั่งปล่อย
จนถึงวันสุดท้ายแห่งสมัยประชุม 
 

การได้มาซึ่งสมาชิกวฒุิสภา พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง หรือพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู

ว่าด้วยพรรคการเมือง แต่การพจิารณาคดี แต่
ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการทีส่มาชิกผู้นั้นจะ
มาประชุมสภา 
 การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลได้

กระท าก่อนมีค าอ้างว่าจ าเลยเปน็สมาชิกของ

สภาใดสภาหนึ่งย่อมเป็นอันใช้ได้ 
 ถ้าสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชิก

วุฒิสภาถูกคมุขงัในระหว่างสอบสวนหรือ

พิจารณาอยู่ก่อนสมัยประชมุ เมือ่ถึงสมัย

ประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่

กรณี ต้องส่ังปล่อยทันทีถ้าประธานแห่งสภาที่

ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ 
 ค าส่ังปล่อยใหม้ีผลบังคบัตั้งแตว่นัส่ัง

ปล่อยจนถึงวันสุดท้ายแห่งสมยัประชุม 
 มาตรา ๑๓๒  ในระหวา่งที่อายุของสภา
ผู้แทนราษฎรสิ้นสดุลงหรือสภาผูแ้ทนราษฎรถูกยุบ 
จะมีการประชุมวุฒิสภามไิด้ เว้นแต่เป็นกรณี
ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) การประชุมที่ให้วุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภา
ตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ 
และมาตรา ๑๘๙ โดยถือคะแนนเสียงจากจ านวน
สมาชิกของวุฒิสภา  
 
 

 มาตรา ๑๓๗  ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎร
สิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยบุ จะมีการ
ประชุมวุฒิสภามไิด้  เว้นแตเ่ป็นกรณีดังต่อไปนี ้
 (๑) การประชุมวุฒิสภาตามมาตรา ๗ วรรค
สอง หรือการประชุมที่ให้วุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภา
ตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา 
๒๓ และมาตรา ๑๘๒   
 (๒) การประชุมที่ให้วุฒิสภาท าหนา้ที่
พิจารณาให้บคุคลด ารงต าแหน่งใดตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนญูนี้ตามมาตรา ๑๒๖ 

 มาตรา ๑๒๑  ในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทน 
ราษฎร ไม่ว่าด้วยเหตสุภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ 
สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตอุื่นใด จะมีการ
ประชุมวุฒิสภามไิด้ เว้นแต ่
 (๑) มีกรณีทีร่ัฐสภาต้องด าเนินการตาม
มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ 
หรือมาตรา ๑๗๒   
 (๒) มีกรณีที่วุฒสิภาต้องประชุมเพือ่ท า
หน้าท่ีพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งใดตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๑๒๑๑๒๖  ในระหว่างที่ไม่มีสภา
ผู้แทนราษฎร ไม่ว่าด้วยเหตุสภาผูแ้ทนราษฎรสิ้น
อายุ สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอื่นใด จะมี
การประชุมวุฒิสภามิได้ เว้นแต ่
 (๑) มีกรณีทีร่ัฐสภาต้องด าเนินการตาม
มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ 
หรือมาตรา ๑๗๒๑๗๗   
 (๒) มีกรณีที่วุฒสิภาต้องประชุมเพือ่ท า
หน้าท่ีพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งใดตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๒๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๒) การประชุมที่ให้วุฒิสภาท าหนา้ที่
พิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งใดตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนญูนี ้
 (๓) การประชุมที่ให้วุฒิสภาท าหนา้ที่
พิจารณาและมีมติให้ถอดถอนบุคคลออกจาก
ต าแหน่ง 

 (๓) กรณีอืน่ท่ีจ าเป็นและส าคญัอยา่งยิ่งซึ่งมิ
อาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อให้งานของวุฒิสภาหรืองาน
ด้านนิติบัญญัตสิามารถด าเนินต่อไปได้ในระหว่างท่ี
ไม่มสีภาผู้แทนราษฎร 
 ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูล
เพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมวุฒิสภา
ตามมาตรานี้ และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ 
 ในกรณีที่มีปัญหาตาม (๓) สมาชิกวุฒิสภา
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิก
วุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจร้องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได ้

 เมื่อมีกรณีตามวรรคหน่ึง ให้ประธาน
วุฒิสภาน าความกราบบังคมทลู 
เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุม
รัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวสิามญั และให้
ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ  
 ในกรณีตาม (๑) ให้วุฒิสภาท าหนา้ที่
รัฐสภา แต่การให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๗๒ 
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่   
 

 เมื่อมีกรณีตามวรรคหน่ึง ให้วุฒิสภา
ด าเนินการประชุมได้ โดยให้ประธานวุฒิสภาน า
ความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ
ประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมยั
วิสามัญ และให้ประธานวุฒิสภาเปน็ผู้ลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการ  
 ในกรณีตาม (๑) ให้วุฒิสภาท าหนา้ที่รัฐสภา 
แต่การให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๗๒๑๗๗ 
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนสมาชิกวฒุิสภาทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ของ
วุฒิสภา 

 มาตรา ๑๓๓  การประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา ย่อมเป็นการเปิดเผยตาม
ลักษณะที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่
ละสภา แต่ถ้าคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแต่
ละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มี
จ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือจ านวน
สมาชิกของทั้งสองสภาเท่าท่ีมีอยูร่วมกัน แล้ว 
แต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ 

 มาตรา ๑๓๑  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
การประชุมวุฒิสภา และการประชมุร่วมกันของ
รัฐสภา ย่อมเป็นการเปิดเผยตามลกัษณะที่ก าหนด
ไว้ในข้อบังคับการประชุมของแตล่ะสภา  แต่ถ้า
คณะรัฐมนตรี สมาชิกของแต่ละสภา หรือสมาชิก
ของทั้งสองสภารวมกัน แล้วแต่กรณี มีจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่
มีอยู่ของแต่ละสภา หรือจ านวนสมาชิกของทั้งสอง
สภาเท่าท่ีมีอยู่รวมกัน แล้วแต่กรณี ร้องขอให้
ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ 

 มาตรา ๑๒๒  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
การประชุมวุฒิสภา และการประชมุร่วมกันของ
รัฐสภา ย่อมเป็นการเปิดเผยตามลกัษณะที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละสภา แต่
ถ้าคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแต่ละสภา หรือ
สมาชิกของทัง้สองสภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของแต่ละสภา หรือจ านวนสมาชิกของทั้งสอง
สภาเท่าท่ีมีอยู่รวมกัน แล้วแต่กรณี ร้องขอให้
ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ 

 มาตรา ๑๒๒๑๒๗  การประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการ
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ย่อมเปน็การเปิดเผย
ตามลักษณะที่ก าหนดไว้ในข้อบังคบัการประชุม
แต่ละสภา แต่ถ้าคณะรัฐมนตรี หรอืสมาชิกของ
แต่ละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มี
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภาเท่าทีม่ี
อยู่รวมกัน แล้วแต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ ก็
ให้ประชุมลับ 

 มาตรา ๑๓๔  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
มีอ านาจตราข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือก
และการปฏิบตัิหน้าที่ของประธานสภา รอง
ประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเป็นอ านาจหนา้ที่
ของคณะกรรมาธิการสามญัแตล่ะชุด การปฏิบัติ

 มาตรา ๑๓๘  สภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภามีอ านาจตราข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับ
กิจการในอ านาจหน้าที่เพื่อด าเนินการตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี ้
 

 มาตรา ๑๒๓  สภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภามีอ านาจตราข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับ
การเลือกและการปฏิบตัิหน้าที่ของประธานสภา 
รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเป็นอ านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมาธิการสามญัแต่ละชุด การ

 มาตรา ๑๒๓๑๒๘  สภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภามีอ านาจตราข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับ
การเลือกและการปฏิบตัิหน้าที่ของประธานสภา 
รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเป็นหน้าท่ี



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๒๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

หน้าที่และองค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการ
ประชุม การเสนอและพิจารณาร่างพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูและร่างพระราชบัญญตัิ การ
เสนอญัตต ิการปรกึษา การอภปิราย การลงมติ การ
บันทึกการลงมติ การเปดิเผยการลงมติ การตั้งกระทู้
ถาม การเปดิอภปิรายทั่วไป การรักษาระเบียบและ
ความเรยีบร้อย และการอื่นที่เกีย่วข้อง  รวมทั้งมี
อ านาจตราข้อบังคบัเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่นเพื่อ
ด าเนินการตามบทบญัญัตแิห่งรัฐธรรมนูญนี ้
 มาตรา ๑๕๒  การพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินจิฉัย
ว่ามีสาระส าคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุ
หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ หากสภาผู้แทนราษฎร
มิได้พจิารณาโดยกรรมาธิการเตม็สภา ให้สภา
ผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวสิามัญขึ้น
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนเกีย่วกับบุคคล
ประเภทนัน้มีจ านวนไม่น้อยกวา่หนึง่ในสามของ
จ านวนกรรมาธิการทั้งหมด ทั้งนี้ โดยมีสัดส่วนหญิง
และชายที่ใกลเ้คียงกัน 

 ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตาม
วรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องก าหนดให้สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตาม
มาตรา ๑๑๗ เป็นประธานกรรมาธิการสามญัที่ท า
หน้าท่ีตรวจสอบเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต หรือท าหนา้ที่ก ากับติดตาม
เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 
 เมื่อสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาให้ความ
เห็นชอบข้อบังคับการประชุมตามมาตรานี้แล้ว 
ก่อนประกาศใช้ ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนญู ซึ่งต้องกระท าให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูที่วนิิจฉัยว่า
ร่างข้อบังคับการประชุมข้อใดมีข้อความขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ ให้ข้อความที่ขดัหรือแย้งน้ัน
เป็นอันตกไป  ในกรณีที่วินิจฉัยว่าข้อความดังกล่าว
เป็นสาระส าคัญหรือข้อบังคับการประชุมใดตราขึ้น
โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนูญ ให้
ร่างข้อบังคับการประชุมนั้นเป็นอันตกไป 
 มาตรา ๑๔๓  การพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร
วินิจฉัยว่ามีสาระส าคัญเกี่ยวกับเดก็ เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ หากสภา
ผู้แทนราษฎรหรือวุฒสิภามไิด้พิจารณาโดย
กรรมาธิการเตม็สภา ให้สภาผู้แทนราษฎรหรือ
วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามญัขึ้นประกอบ 
ด้วยผู้แทนองค์การภาคประชาสังคมเกี่ยวกับ
บุคคลประเภทนั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม

ปฏิบัติหน้าที่และองค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ 
วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่าง
พระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การ
อภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ การ
เปิดเผยการลงมติ การตั้งกระทู้ถาม การเปิด
อภิปรายทั่วไป การรักษาระเบยีบและความ
เรียบร้อย และการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอ านาจ
ตราข้อบังคับเกี่ยวกับประมวลจรยิธรรมของ
สมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่นเพื่อ
ด าเนินการตามบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนญู 
 

และอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมาธิการสามญัแต่
ละชุด การปฏิบัติหน้าท่ีและองค์ประชุมของ
คณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและ
พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญู
และร่างพระราชบญัญัติ การเสนอญัตติ การ
ปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการ
ลงมติ การเปิดเผยการลงมติ การตั้งกระทู้ถาม 
การเปิดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและ
ความเรยีบร้อย และการอื่นที่เกีย่วข้อง รวมทั้งมี
อ านาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
ของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่นเพ่ือ
ด าเนินการตามบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนญู 
 ในข้อบังคับตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ
การตั้งกรรมาธิการวสิามญัเพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร
วินิจฉัยว่ามีสาระส าคัญเกี่ยวกับเดก็ เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ ต้อง
ก าหนดให้บุคคลประเภทดังกลา่วหรือผู้แทน
องค์กรเอกชนท่ีท างานเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้น
โดยตรง ร่วมเป็นกรรมาธิการวสิามัญด้วยไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมาธิการวิสามญั
ทั้งหมด และในส่วนท่ีเกีย่วกับการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติทีผู่้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าช่ือเสนอ 
ต้องก าหนดให้ผู้แทนของผู้มสีิทธิเลือกตั้งซึ่ง
เข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวร่วมเป็น
กรรมาธิการวิสามัญด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนกรรมาธิการวสิามญัทั้งหมด 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๒๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด  ท้ังนี้ โดยมี
สัดส่วนหญิงและชายท่ีใกล้เคียงกนั 

 มาตรา ๑๓๕  สภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภามีอ านาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็น
คณะกรรมาธิการสามัญ และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้
เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะ 
กรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระท ากิจการ พิจารณา
สอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของสภา แล้วรายงานต่อสภา มติตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวต้องระบุกิจการ
หรือเรื่องให้ชัดเจนและไม่ซ้ าหรือซ้อนกัน  
 คณะกรรมาธิการตามวรรคหน่ึงมอี านาจ
ออกค าสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรยีก
บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
ในกิจการที่กระท าหรือในเรื่องที่พิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได ้และให้ค าสั่งเรียก
ดังกล่าวมผีลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ  แต่
ค าสั่งเรยีกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับกับผู้พิพากษา
หรือตุลาการที่ปฏิบตัิตามอ านาจหน้าท่ีใน
กระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการ
บริหารงานบุคคลของแต่ละศาล  และมิให้ใช้
บังคับกับผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมการใน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ปฏบิัติตามอ านาจ
หน้าท่ีโดยตรงในแต่ละองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนญูหรือตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณ ี
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองเป็น
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย

 มาตรา ๑๓๙  สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
และรัฐสภา มีอ านาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภา
ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามญั และมีอ านาจเลือก
บุคคลผูเ้ป็นสมาชิกหรือมไิด้เป็นสมาชิก ตั้งเป็น
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระท ากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของสภา แล้วรายงานต่อสภา  มติตั้ง
คณะกรรมาธิการดังกลา่วต้องระบกุิจการหรือเรื่อง
ให้ชัดเจนและไม่ซ้ าหรือซ้อนกับกจิการหรือเรื่อง
อันอยู่ในอ านาจของคณะกรรมาธกิารอื่น 
 เอกสิทธิ์ท่ีบัญญตัิไว้ในมาตรา ๑๓๕ นั้น ให้
คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระท าหน้าท่ีตามมาตรานี้ด้วย 
 กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ต้องมีจ านวนตามหรือ
ใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภา
ผู้แทนราษฎร 
 ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๓๘ ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นผู้ก าหนดอัตราส่วนตามวรรคสาม 
 คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งมีอ านาจออก
ค าสั่งเรยีกเอกสารจากบุคคลใด หรอืเชิญหรือออก
ค าสั่งเรยีกบคุคลใดมาแถลงขอ้เทจ็จริงหรอืแสดง
ความคดิเห็นในกจิการที่กระท าหรือในเรือ่งที่พิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้ และใหค้ าสั่งเรยีก
ดังกลา่วมผีลบังคบัตามที่กฎหมายบญัญตัิ  แต่จะมี

 มาตรา ๑๒๔  สภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภามีอ านาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้ง
เป็นคณะกรรมาธิการสามญั และมีอ านาจเลือก
บุคคลผูเ้ป็นสมาชิกหรือมไิด้เป็นสมาชิก ตั้งเป็น
คณะกรรมาธิการวิสามัญ หรือคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๒ เพื่อกระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศกึษาเรื่องใด ๆ 
และรายงานให้สภาทราบตามระยะเวลาทีส่ภา
ก าหนด  
 การกระท ากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง 
หรือการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นเรื่องที่อยู่
ในหน้าท่ีและอ านาจของสภา และหน้าท่ีและ
อ านาจตามที่ระบุไว้ในการตั้งคณะกรรมาธิการก็ดี 
ในการด าเนินการของคณะกรรมาธิการก็ดี ต้อง
ไม่เป็นเรื่องซ้ าซ้อนกัน  ในกรณีที่การกระท า
กิจการ การสอบหาข้อเท็จจริงหรอืการศึกษาใน
เรื่องใด มีความเกีย่วข้องกัน ให้เป็นหน้าท่ีของ
ประธานสภาที่จะตอ้งด าเนินการใหค้ณะกรรมาธิการ
ที่เกี่ยวข้องทุกชุดร่วมกันด าเนินการ  
 ในการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการ
จะมอบอ านาจหรือมอบหมายให้บคุคลหรือคณะ
บุคคลใดกระท าการแทนมไิด ้
 คณะกรรมาธิการตามวรรคหน่ึงมอี านาจ
เรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรยีกบุคคลใดมา
แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่
กระท าหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง

 มาตรา ๑๒๔๑๒๙  สภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภามีอ านาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้ง
เป็นคณะกรรมาธิการสามญั และมีอ านาจเลือก
บุคคลผูเ้ป็นสมาชิกหรือมไิด้เป็นสมาชิก ตั้งเป็น
คณะกรรมาธิการวิสามัญ หรือคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๒๑๓๗ เพือ่กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศกึษาเรื่องใด ๆ 
และรายงานให้สภาทราบตามระยะเวลาทีส่ภา
ก าหนด  
 การกระท ากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง 
หรือการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นเรื่องที่อยู่
ในหน้าท่ีและอ านาจของสภา และหน้าท่ีและ
อ านาจตามที่ระบุไว้ในการตั้งคณะกรรมาธิการก็ดี 
ในการด าเนินการของคณะกรรมาธิการก็ดี ต้อง
ไม่เป็นเรื่องซ้ าซ้อนกัน  ในกรณีที่การกระท า
กิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรอืการศึกษาใน
เรื่องใดมีความเกี่ยวข้องกัน ให้เป็นหน้าท่ีของ
ประธานสภาที่จะต้องด าเนินการให้
คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทุกชุดร่วมกัน
ด าเนินการ  
 ในการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการ
จะมอบอ านาจหรือมอบหมายให้บคุคลหรือคณะ
บุคคลใดกระท าการแทนมไิด ้
 คณะกรรมาธิการตามวรรคหน่ึงมอี านาจ
เรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรยีกบุคคลใดมา
แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๒๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น ให้ประธานคณะกรรมาธิการ
แจ้งให้รัฐมนตรซีึ่งบังคับบัญชาหรอืก ากับดูแล
หน่วยงานท่ีบุคคลนั้นสังกัดทราบและมีค าสั่งให้
บุคคลนั้นด าเนินการตามวรรคสอง เว้นแต่เป็น
กรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์
ส าคัญของแผ่นดิน ให้ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นการ
ปฏิบัติตามวรรคสอง  
 เอกสิทธิ์ท่ีบัญญตัิไว้ในมาตรา ๑๓๐ นั้น 
ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระท าหน้าที่ตามมาตรานี้
ด้วย  
 กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ต้องมีจ านวน
ตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแตล่ะพรรค
การเมืองหรือกลุ่มพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภา
ผู้แทนราษฎร  
 ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๓๔ ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นผู้ก าหนดอัตราสว่นตามวรรคห้า 
 มาตรา ๑๔๗ วรรคสอง  คณะกรรมาธิการ
ร่วมกันอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียก
บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตไิด ้
และเอกสิทธ์ิที่บัญญัตไิว้ในมาตรา ๑๓๐ นั้น ให้
คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระท าหน้าท่ีตามมาตรานี้
ด้วย  
 

ค าสั่งเรยีกผู้พิพากษาหรือตลุาการที่ปฏิบัตติาม
อ านาจหนา้ที่ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถ
คดีหรือการบรหิารงานบุคคลของแตล่ะศาล และผู้
ด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรฐัธรรมนูญซึ่งมหีน้าที่
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทีป่ฏิบัตติามอ านาจหนา้ที่
โดยตรงตามรัฐธรรมนูญ พระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนญู หรือกฎหมาย มไิด ้
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหา้เป็นขา้ราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้
ประธานกรรมาธิการแจ้งให้รัฐมนตรีซึ่งบังคับ
บัญชาหรือก ากับดูแลหน่วยงานท่ีบุคคลนั้นสังกัด
ทราบและมีค าสั่งให้บุคคลนั้นด าเนินการตามวรรค
ห้า  เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ
ประโยชนส์ าคัญของแผ่นดิน บุคคลนั้นมีสิทธิที่จะ
ไม่แถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือส่ง
เอกสาร ได ้
 ให้น าความในวรรคสอง วรรคห้า และวรรค
หก มาใช้บังคับกับคณะกรรมาธิการของรัฐสภา 
คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภาตามมาตรา 
๑๔๖ และคณะกรรมาธิการร่วมกนัตามมาตรา 
๑๔๘ (๓) ด้วย 
 

หรือศึกษาอยู่นั้นได้ แต่การเรียกเช่นว่าน้ันมิให้ใช้
บังคับแกผู่้พิพากษาหรือตลุาการทีป่ฏิบัติตาม
หน้าท่ีหรือใช้อ านาจในกระบวนวิธีพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคลของ
แต่ละศาล และมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระในส่วนท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
หน้าท่ีและอ านาจโดยตรงในแตล่ะองค์กรตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนญูหรือตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญู แล้วแต่กรณ ี
 ให้เป็นหน้าท่ีของรัฐมนตรีทีร่ับผดิชอบใน
กิจการที่คณะกรรมาธิการสอบหาข้อเท็จจริงหรือ
ศึกษา ท่ีจะต้องสั่งการให้เจา้หน้าที่ของรัฐใน
สังกัดหรือในก ากับ ให้ข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร 
หรือแสดงความเห็นตามที่คณะกรรมาธิการเรียก 
 ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผย
บันทึกการประชุม รายงานการด าเนินการ 
รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรอืรายงาน
การศึกษา แล้วแต่กรณี ของคณะกรรมาธิการให้
ประชาชนทราบ เว้นแตส่ภาผู้แทนราษฎรหรือ
วุฒิสภา แล้วแต่กรณี มีมตมิิให้เปดิเผย 
 เอกสิทธิ์ท่ีบัญญตัิไว้ในมาตรา ๑๑๙ นั้น ให้
คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระท าหน้าท่ีและผูป้ฏิบัตติาม
ค าเรียกตามมาตรานีด้้วย 
 กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ต้องมีจ านวน
ตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแตล่ะพรรค
การเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร 

กระท าหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาอยู่นั้นได้ แต่การเรียกเช่นว่าน้ันมิให้ใช้
บังคับแก่ผู้พิพากษาหรือตลุาการทีป่ฏิบัติตาม
หน้าท่ีหรือใช้อ านาจในกระบวนวิธีพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคลของ
แต่ละศาล และมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระในส่วนท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
หน้าท่ีและอ านาจโดยตรงในแตล่ะองค์กรตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญู แล้วแต่กรณ ี
 ให้เป็นหน้าท่ีของรัฐมนตรีทีร่ับผดิชอบใน
กิจการที่คณะกรรมาธิการสอบหาข้อเท็จจริงหรือ
ศึกษา ท่ีจะต้องสั่งการให้เจา้หน้าที่ของรัฐใน
สังกัดหรือในก ากับ ให้ข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร 
หรือแสดงความเห็นตามที่คณะกรรมาธิการเรียก 
 ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผย
บันทึกการประชุม รายงานการด าเนินการ 
รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรอืรายงาน
การศึกษา แล้วแต่กรณี ของคณะกรรมาธิการให้
ประชาชนทราบ เว้นแตส่ภาผู้แทนราษฎรหรือ
วุฒิสภา แล้วแต่กรณี มีมตมิิให้เปดิเผย 
 เอกสิทธิ์ท่ีบัญญตัิไว้ในมาตรา ๑๑๙ นั้น
๑๒๔ ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระท าหน้าท่ีและผู้
ปฏิบัติตามค าเรียกตามมาตรานีด้้วย 
 กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ต้องมีจ านวน
ตามหรือใกลเ้คียงกบัอัตราส่วนของจ านวนสมาชิก 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๒๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 ในระหวา่งที่ยังไม่มีขอ้บังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๒๓ ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นผู้ก าหนดอัตราสว่นตามวรรคแปด 

สภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่
ในสภาผู้แทนราษฎร 
 ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๒๓๑๒๘ ให้
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ก าหนด
อัตราส่วนตามวรรคแปด 

ส่วนที ่๖ 
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

   

 มาตรา ๑๓๘  ให้มีพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญู ดังต่อไปนี ้
 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง 
 (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการออกเสียงประชามต ิ
 (๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
 (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผูต้รวจการแผ่นดิน 
 (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 มาตรา ๑๕๓  ให้มีพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญู ดังต่อไปนี ้
 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 (๒) พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง 
 (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการออกเสียงประชามต ิ
 (๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาล
รัฐธรรมนูญ 
 (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 
 (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

 มาตรา ๑๒๕  ให้มีพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญู ดังต่อไปนี ้
 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง 
 (๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง  
 (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผูต้รวจการแผ่นดิน 
 (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

 มาตรา ๑๒๕๑๓๐  ให้มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญู ดังต่อไปนี ้
 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง 
 (๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธพีิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการ
แผ่นดิน 
 (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธพีิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
 (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยผูก้ารตรวจการเงินแผ่นดิน 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๒๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

 (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 (๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาต ิ
 (๑๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยการคลังและการงบประมาณภาครัฐ 
 (๑๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยยุทธศาสตร์การปฏริูปและการปรองดอง 
 (๑๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ 

ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

 (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู 
 (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดินวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 มาตรา ๑๓๙  ร่างพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูจะเสนอได้กแ็ต่โดย 
 (๑) คณะรัฐมนตร ี
 (๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา มีจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือ 
 (๓) ศาลรัฐธรรมนญู ศาลฎีกา หรือองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประธานศาลและ
ประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 

 มาตรา ๑๕๔  ร่างพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แตโ่ดย 
 (๑) คณะรัฐมนตร ี
 (๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของทั้งสองสภา หรือ 
 (๓) ศาลรัฐธรรมนญู ศาลฎีกา หรอืองค์กร
ตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐ ซึ่งประธานศาลหรือประธานองค์กรนั้นเป็นผู้
รักษาการ 

 มาตรา ๑๒๖  ร่างพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูจะเสนอได้กแ็ต่โดย 
 (๑) คณะรัฐมนตรี โดยข้อเสนอแนะของ
ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนญู หรือองค์กรอิสระท่ี
เกี่ยวข้อง 
 (๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
 

 มาตรา ๑๒๖๑๓๑  ไมม่ีการแกไ้ข 

 มาตรา ๑๔๐  การพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสภา 
 

 มาตรา ๑๕๕  การพิจารณาร่างพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาให้กระท าเป็นสามวาระ ดังต่อไปนี ้

 มาตรา ๑๒๗  การพิจารณาร่างพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎร 
 

 มาตรา ๑๒๗๑๓๒  การพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา นอกจากท่ีบัญญัตไิว้



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๒๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาให้กระท าเป็นสาม
วาระ ดังต่อไปนี ้
 (๑) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่ง
ขั้นรับหลักการ และในวาระที่สองขั้นพิจารณา
เรียงล าดับมาตรา ให้ถือเสียงข้างมากของแต่ละ
สภา 
 (๒) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม 
ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออก
ใช้เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของแต่ละสภา 
 ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๖ ส่วนที ่๗ การ
ตราพระราชบัญญัต ิมาใช้บังคับกับการพิจารณา
ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญด้วยโดย
อนุโลม 
 

ส่วนที ่๘ 
การควบคุมการตรากฎหมายท่ีขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญ 
 
 มาตรา ๑๔๑  เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ
กับร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูแล้ว 
ก่อนน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธย ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งต้องกระท าให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูที่วนิิจฉัยว่า
ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญใดมี

 (๑) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่ง
ขั้นรับหลักการ และในวาระที่สองขั้นพิจารณา
เรียงล าดับมาตรา ให้ถือเสียงข้างมากของแต่ละ
สภา เว้นแต่เป็นการลงมตไิม่ให้ความเห็นชอบใน
วาระที่หน่ึงขั้นรับหลักการ ต้องใช้คะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสองในสาม 
 (๒) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม 
ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออก
ใช้เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูไม่น้อย
กว่าสามในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของแต่ละสภา 
 ให้น าบทบัญญัตเิกี่ยวกับการตราพระราช 
บัญญัติ มาใช้บังคับกับการพิจารณาร่างพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่ ๗ 
การควบคุมการตรากฎหมายท่ีขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญ 
 
 มาตรา ๑๕๗  เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ
กับร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูแล้ว 
ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเพื่อพระมหากษตัริย์ทรงลงพระปรมาภไิธย 
ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูที่วนิิจฉัยว่า
ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญใดมี

และวุฒิสภาให้กระท าเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ 
เว้นแต ่
 (๑) ในการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญู สภาผู้แทนราษฎรต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันท่ีได้รบัร่าง และในกรณีที่ต้องมีการ
ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันของทั้งสองสภา 
จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกัน ในกรณีที่
สภาผู้แทนราษฎรด าเนินการไม่แลว้เสร็จภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎร
ให้ความเห็นชอบตามร่างที่มีการเสนอครั้งแรก 
หรือท่ีไดร้ับจากวุฒิสภา แล้วแต่กรณ ี
 (๒) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม 
และการลงคะแนนตาม (๔) ต้องมคีะแนนเสยีง
เห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของแต่ละสภาหรือของทั้งสอง
สภารวมกัน แล้วแต่กรณ ี
 (๓) ภายในสิบหา้วันนับแต่วันท่ีรัฐสภาให้
ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญแล้ว ให้รัฐสภาส่งรา่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนั้นไปยังศาลฎีกา ศาล
รัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอสิระทีเ่กีย่วข้อง เพื่อให้
ความเห็น ในกรณีทีศ่าลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ 
หรือองค์กรอิสระท่ีเกี่ยวข้อง ไม่มขี้อทักท้วง
ภายในสิบวันนับแต่วันท่ีไดร้ับร่างดังกล่าว ให้
รัฐสภาด าเนินการต่อไป 
 

ดังต่อไปนี้ ให้กระท าเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ 
เว้นแต ่
 (๑) ในการเสนอร่างพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูให้เสนอต่อรฐัสภา และให้
รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ สภา
ผู้แทนราษฎรต้องพจิารณาให้แลว้เสร็จภายใน
เวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแตว่ันที่ได้รับร่าง 
และในกรณีที่ต้องมีการตัง้คณะกรรมาธิการ

ร่วมกันของทั้งสองสภา จะต้องพจิารณาใหแ้ล้ว

เสร็จภายในเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตัง้

คณะกรรมาธิการร่วมกัน ในกรณีที่สภา

ผู้แทนราษฎรด าเนินการ โดยการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระทีส่าม ต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา ถ้าท่ีประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎร
รัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างทีม่ีการเสนอครัง้
แรก หรือที่ได้รับจากวฒุิสภา แลว้แต่กรณีตาม
มาตรา ๑๓๑ 
 (๒) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่

สาม และการลงคะแนนตาม (๔) ต้องมีคะแนน

เสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของแตล่ะสภาหรือ

ของทั้งสองสภารวมกัน แล้วแตก่รณี 
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๑๓๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 
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(ปี ๕๙) 

ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู ให้ข้อความ
ที่ขัดหรือแย้งน้ันเป็นอันตกไป  ในกรณีที่วินิจฉัย
ว่าข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคญัหรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตราขึ้นโดย
ไม่ถูกต้องตามบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอัน
ตกไป 
 ในกรณีทีค่ าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผล
ท าให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูเป็น
อันตกไปตามวรรคสอง ให้ส่งร่างพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามล าดับ  ในกรณีเช่น
ว่านี้ ให้สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณา
แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ 
โดยมติในการแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้คะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของแต่ละสภา แล้วให้นายกรัฐมนตรีด าเนินการ
ตามมาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา 
๑๕๑ แล้วแต่กรณี ต่อไป 

ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู ให้ข้อความที่
ขัดหรือแย้งน้ันเป็นอันตกไป  ในกรณีที่วินิจฉัยว่า
ข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคัญ หรือร่างพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตราขึน้โดยไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญู ให้ร่างพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปน็อันตกไป 
 ในกรณีที่ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมี
ผลท าให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็น
อันตกไปตามวรรคสอง ให้ส่งร่างพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนั้นกลับคืนสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามล าดบั  ในกรณีเช่น
ว่านี้ ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิภาพิจารณา
แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ 
โดยมติในการแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้คะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่
มีอยู่ของแต่ละสภา แล้วให้นายกรฐัมนตรี
ด าเนินการตามมาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๕๒ 
แล้วแต่กรณี ต่อไป 
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้
ไม่กระทบกระเทือนสิทธิในการด าเนินการตาม
มาตรา ๒๒๐ และมาตรา ๒๒๑ 

 (๔) ในกรณีทีศ่าลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ 
หรือองค์กรอิสระท่ีเกี่ยวข้อง เห็นวา่ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้
ความเห็นชอบมีข้อความใดขดัหรอืแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือท าใหไ้มส่ามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้
ถูกต้องตามบทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญได้ ให้เสนอ
ความเห็นไปยังรัฐสภา และให้รัฐสภาประชุม
ร่วมกันเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันท่ีได้รบัความเห็นดังกล่าว  ในการนี้ 
ให้รัฐสภามีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อเสนอ
ของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรอืองค์กรอิสระ 
ตามที่เห็นสมควรได้ และเมื่อด าเนนิการแล้วให้
รัฐสภาด าเนินการต่อไป 
 

 (๓๒) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีรฐัสภาให้
ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญแล้ว ให้รัฐสภาส่งรา่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนั้นไปยังศาลฎีกา ศาล
รัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอสิระทีเ่กีย่วข้อง เพื่อให้
ความเห็น ในกรณีทีศ่าลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ 
หรือองค์กรอิสระท่ีเกี่ยวข้อง ไม่มขี้อทักท้วง
ภายในสิบวันนับแต่วันท่ีไดร้ับร่างดังกล่าว ให้
รัฐสภาด าเนินการต่อไป 
 (๔๓) ในกรณีทีศ่าลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ 
หรือองค์กรอิสระท่ีเกี่ยวข้อง เห็นวา่ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้
ความเห็นชอบมีข้อความใดขดัหรอืแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือท าใหไ้มส่ามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้
ถูกต้องตามบทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญได้ ให้เสนอ
ความเห็นไปยังรัฐสภา และให้รัฐสภาประชุม
ร่วมกันเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันท่ีได้รบัความเห็นดังกล่าว  ในการนี้ 
ให้รัฐสภามีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอของ
ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนญู หรือองค์กรอิสระ 
ตามที่เห็นสมควรได้ และเมื่อด าเนนิการเสร็จแล้ว
ให้รัฐสภาด าเนินการต่อไป 
 

ส่วนที ่๗ 
การตราพระราชบัญญัติ 

ส่วนที่ ๖ 
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

และพระราชบัญญัติ 
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๑๓๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 มาตรา ๑๔๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๓๙ 
ร่างพระราชบญัญัตจิะเสนอได้ก็แต่โดย 
 (๑) คณะรัฐมนตร ี
 (๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่
น้อยกวา่ยี่สิบคน 
 (๓) ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรและ
กฎหมายที่ประธานศาลและประธานองค์กรนั้น
เป็นผู้รักษาการ หรือ 
 (๔) ผู้มสีิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
หมื่นคนเข้าช่ือเสนอกฎหมายตามมาตรา ๑๖๓ 
 ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมผีูเ้สนอ
ตาม (๒) (๓) หรือ (๔) เป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค ารับรอง
ของนายกรัฐมนตร ี
 ในกรณีที่ประชาชนได้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติใดตาม (๔) แล้ว  หากบุคคลตาม 
(๑) หรือ (๒) ไดเ้สนอรา่งพระราชบัญญัติที่มี
หลักการเดียวกับร่างพระราชบัญญัตินั้นอีก ให้
น าบทบัญญัตมิาตรา ๑๖๓ วรรคสี ่มาใช้บังคับ
กับการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัินั้นด้วย 
 ร่างพระราชบัญญัติใหเ้สนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎรก่อน 
 ในการเสนอรา่งพระราชบญัญัตติามวรรค
หนึ่งต้องมีบันทึกวิเคราะหส์รปุสาระส าคัญของ
ร่างพระราชบญัญัตเิสนอมาพร้อมกับร่าง
พระราชบัญญัตดิ้วย 
 

 มาตรา ๑๔๒  ร่างพระราชบัญญตัิจะเสนอ
ได้ก็แตโ่ดย 
 (๑) คณะรัฐมนตร ี
 (๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่
น้อยกว่ายี่สิบคน 
 (๓) ศาลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมี
หน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เฉพาะกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรและกฎหมายที่ประธาน
ศาลหรือประธานองค์กรนั้นเป็นผูร้ักษาการ หรือ 
 (๔) ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าช่ือเสนอกฎหมายตาม
มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติที่มผีู้เสนอตาม 
(๒) (๓) หรือ (๔) เป็นร่างพระราชบัญญัตเิกี่ยวด้วย
การเงิน จะเสนอได้กต็่อเมื่อมีค ารบัรองของนายก 
รัฐมนตร ี
 ในกรณีที่ประชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ได้เสนอ
ร่างพระราชบญัญตัิใดตาม (๔) แล้ว ให้สภาผู้แทน 
ราษฎรเริ่มพิจารณาภายในเวลาไมเ่กินหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันทีไ่ดร้ับร่างพระราชบัญญัตินั้น 
หรือวันท่ีนายกรัฐมนตรสี่งค ารับรองกลับคืนมา 
หากบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) ได้เสนอร่างพระราช 
บัญญัติที่มหีลักการเดยีวกับร่างพระราชบัญญัตินั้น
อีก ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๖๖ วรรคสาม มาใช้
บังคับกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นด้วย 
 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามบทบัญญัติภาค ๔ การปฏิรูปและการสรา้ง
ความปรองดอง ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์การ

 มาตรา ๑๒๘  ร่างพระราชบัญญตัิจะเสนอ
ได้ก็แตโ่ดย 
 (๑) คณะรัฐมนตร ี
 (๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่
น้อยกว่ายี่สิบคน 
 (๓) ผู้มสีิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
หมื่นคนเข้าช่ือเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ หรือ
หมวด ๖ ทั้งนี้ ตามกฎหมายวา่ด้วยการเข้าช่ือ
เสนอกฎหมาย  
 ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมผีูเ้สนอ
ตาม (๒) หรือ (๓) เป็นร่างพระราชบัญญัติเกีย่ว
ด้วยการเงินจะเสนอได้กต็่อเมื่อมีค ารับรองของ
นายกรัฐมนตร ี
 ร่างพระราชบญัญัติใหเ้สนอต่อสภาผู้แทน 
ราษฎรก่อน 
 

 มาตรา ๑๒๘๑๓๓  ร่างพระราชบญัญัติให้
เสนอต่อสภาผู้แมนราษฎรก่อน และจะเสนอได้ก็
แต่โดย 
 (๑) คณะรัฐมนตร ี
 (๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่
น้อยกว่ายี่สิบคน 
 (๓) ผู้มสีิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
หมื่นคนเข้าช่ือเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ สิทธิ
และเสรภีาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๖๕ 
หน้าท่ีของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายวา่ด้วยการ
เข้าช่ือเสนอกฎหมาย  
 ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมผีูเ้สนอ
ตาม (๒) หรือ (๓) เป็นร่างพระราชบัญญัติเกีย่ว
ด้วยการเงิน จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมคี ารับรองของ
นายกรัฐมนตร ี
 ร่างพระราชบญัญตัิให้เสนอต่อสภา

ผู้แทนราษฎรก่อน 
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 ร่างพระราชบญัญัติทีเ่สนอต่อรัฐสภาต้อง
เปิดเผยให้ประชาชนทราบและใหป้ระชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของร่าง
พระราชบัญญัตินั้นได้โดยสะดวก 
 มาตรา ๑๖๓  ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อ
ประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติตามที่ก าหนดในหมวด ๓ และ
หมวด ๕ แห่งรัฐธรรมนูญนี้  
 ค าร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดท าร่าง
พระราชบัญญัตเิสนอมาด้วย  
 หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือ รวมทั้งการ
ตรวจสอบรายช่ือ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิตาม
วรรคหนึ่ง  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต้องให้
ผู้แทนของประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งท่ีเข้าช่ือ
เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นช้ีแจงหลักการของ
ร่างพระราชบัญญัติ และคณะกรรมาธิการ
วิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตดิังกล่าว
จะต้องประกอบด้วยผู้แทนของประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งท่ีเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญตัิ
นั้นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมาธิการทั้งหมดด้วย 

ปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติตามมาตรา ๒๕๙ 
มีอ านาจเสนอร่างพระราชบัญญตัทิี่เกี่ยวกับการ
ปฏิรูปและการสรา้งความปรองดองได้ตามมาตรา 
๒๖๓ 
 ร่างพระราชบญัญัติ ใหเ้สนอต่อสภาผู้แทน 
ราษฎรก่อน   
 ในการเสนอรา่งพระราชบญัญัตติามวรรค
หนึ่งและวรรคสีต่้องมีบนัทึกวิเคราะห์สรปุสาระส าคญั
ของร่างพระราชบัญญัติเสนอมาพร้อมกับร่าง
พระราชบัญญัตดิ้วย 
 ร่างพระราชบญัญัติทีเ่สนอต่อรัฐสภาต้อง
เปิดเผยให้ประชาชนทราบและใหป้ระชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของร่างพระราช 
บัญญัตินั้นไดโ้ดยสะดวก 
 มาตรา ๖๖  บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตัง้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งหมื่นคนย่อมมสีิทธิร่วมกนัเข้าช่ือเสนอร่าง
กฎหมายตามภาค ๑ หมวด ๒ ส่วนท่ี ๒ สิทธิและ
เสรภีาพของบุคคล  และภาค ๒ หมวด ๒ 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามรฐัธรรมนญูนี้ ต่อ
รัฐสภา  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
และตรวจพิจารณาร่างกฎหมายมหีน้าท่ีสนับสนุน
การจัดท าและเสนอร่างกฎหมายของบุคคลตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 ในการพิจารณาร่างกฎหมายตามวรรคหนึ่ง 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต้องให้ผู้แทนของผู้ที่
เข้าช่ือเสนอร่างกฎหมายนั้นช้ีแจงหลักการของร่าง
กฎหมาย และคณะกรรมาธิการวสิามัญหรือ
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คณะกรรมาธิการร่วมกันท่ีพิจารณาร่างกฎหมาย
ดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้แทนของผู้ที่เข้าช่ือ
เสนอร่างกฎหมายนั้นจ านวนไม่นอ้ยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมดด้วย  

 มาตรา ๑๕๒  การพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินจิฉัย
ว่ามีสาระส าคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุ
หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ หากสภาผู้แทนราษฎร
มิได้พจิารณาโดยกรรมาธิการเตม็สภา ให้สภา
ผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวสิามัญขึ้น
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนเกีย่วกับบุคคล
ประเภทนัน้มีจ านวนไม่น้อยกวา่หนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมาธิการทัง้หมด ทั้งนี้ โดยมีสัดส่วนหญิง
และชายที่ใกลเ้คียงกัน 

 มาตรา ๑๔๓  การพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร
วินิจฉัยว่ามีสาระส าคัญเกี่ยวกับเดก็ เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ หากสภา
ผู้แทนราษฎรหรือวุฒสิภามไิด้พิจารณาโดย
กรรมาธิการเตม็สภา ให้สภาผู้แทนราษฎรหรือ
วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามญัขึ้นประกอบ 
ด้วยผู้แทนองค์การภาคประชาสังคมเกี่ยวกับ
บุคคลประเภทนั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด  ท้ังนี้ โดยมี
สัดส่วนหญิงและชายท่ีใกล้เคียงกนั 

  

 มาตรา ๑๔๓  ร่างพระราชบัญญัตเิกี่ยว
ด้วยการเงิน หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต่อไปนี ้ 
 (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง 
แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบงัคับอัน
เกี่ยวกับภาษีหรืออากร  
 (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงิน
แผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของ
แผ่นดิน 
 (๓) การกู้เงิน การค้ าประกัน การใช้เงินกู้ 
หรือการด าเนินการทีผู่กพันทรัพยส์ินของรัฐ 
 (๔) เงินตรา  
 

 มาตรา ๑๔๔  ร่างพระราชบัญญตัิเกี่ยว
ด้วยการเงิน หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
 (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง 
แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบงัคับอันเกี่ยวกับ
ภาษีหรืออากร 
 (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงิน
แผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณแผ่นดิน 
 (๓) การกู้เงิน การค้ าประกัน การใช้เงินกู้ 
หรือการด าเนินการทีผู่กพันทรัพยส์ินของรัฐ 
 (๔) เงินตรา 
 ในกรณีที่เป็นท่ีสงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติ
ใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกีย่วด้วยการเงินท่ี

 มาตรา ๑๒๙  ร่างพระราชบัญญตัิเกี่ยว
ด้วยการเงิน หมายความถึง ร่างพระราชบญัญัติ
ว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
 (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง 
แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบงัคับอัน
เกี่ยวกับภาษีหรืออากร 
 (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงิน
แผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของ
แผ่นดิน 
 (๓) การกู้เงิน การค้ าประกัน การใช้เงินกู้ 
หรือการด าเนินการทีผู่กพันทรัพยส์ินของรัฐ 
 (๔) เงินตรา 
 

 มาตรา ๑๒๙๑๓๔  ไม่มีการแก้ไข 
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 ในกรณีที่เป็นท่ีสงสัยว่าร่างพระราช 
บัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัตเิกี่ยวด้วย
การเงินท่ีจะต้องมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี
หรือไม่ ให้เป็นอ านาจของที่ประชุมร่วมกันของ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะ 
กรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุก
คณะ เป็นผู้วินิจฉัย  
 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการ
ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสอง 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีกรณดีังกล่าว  
 มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสอง ให้
ใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณ ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออกเสยีง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

จะต้องมีค ารบัรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ให้
เป็นอ านาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภา
ผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และ
ประธานกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร
ทุกคณะ เป็นผู้วินิจฉัย 
 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการ
ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสอง 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีกรณดีังกล่าว 
 มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสอง ให้ใช้
เสียงข้างมากเป็นประมาณ  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 ในกรณีที่เป็นท่ีสงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติ
ใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกีย่วด้วยการเงิน ให้
เป็นอ านาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภา
ผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะเป็นผู้
วินิจฉัย 
 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการ
ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสอง 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีกรณดีังกล่าว  
 มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสอง ให้
ใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณ ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออกเสยีง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

 มาตรา ๑๔๔  ร่างพระราชบญัญตัิใดที่
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเปน็ผูเ้สนอและในขั้นรับ
หลักการไมเ่ป็นรา่งพระราชบญัญตัิเกี่ยวด้วย
การเงิน แต่สภาผู้แทนราษฎรได้แก้ไขเพิ่มเติม 
และประธานสภาผู้แทนราษฎรเหน็ว่าการแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นท าให้มีลกัษณะเป็นร่างพระราชบญัญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน ใหป้ระธานสภาผู้แทนราษฎรสั่ง
ระงับการพิจารณาไว้ก่อน และภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันท่ีมีกรณีดังกล่าว ให้ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎรสง่ร่างพระราชบญัญตัินั้นไปให้ที่ประชุม
ร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธาน
คณะกรรมาธิการสามญัของสภาผู้แทนราษฎรทุก
คณะเป็นผู้วินิจฉยั  
 

 มาตรา ๑๔๕  ร่างพระราชบัญญตัิใดที่ใน
ขั้นรับหลักการไมเ่ป็นร่างพระราชบัญญัตเิกี่ยวด้วย
การเงิน แต่สภาผู้แทนราษฎรได้แก้ไขเพิ่มเติม และ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติม
นั้นท าให้มีลักษณะเป็นรา่งพระราชบัญญัติเกีย่ว
ด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งระงับ
การพิจารณาไว้ก่อน และภายในสบิห้าวันนับแต่
วันท่ีมีกรณีดังกล่าว ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นไปให้ที่ประชุมร่วมกันตาม
มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง เป็นผู้วินิจฉัย 
 ในกรณีที่ท่ีประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่ง
วินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นท าให้ร่างพระราช 
บัญญัตินั้นมีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกีย่ว
ด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่าง

 มาตรา ๑๓๐  ร่างพระราชบัญญตัิใดที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผูม้ีสทิธิเลือกตั้งเป็น
ผู้เสนอและในช้ันรับหลักการไม่เปน็ร่างพระราช 
บัญญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน แตส่ภาผูแ้ทนราษฎรได้
แก้ไขเพิ่มเติม และประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
หรือมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทักท้วงต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่าการแก้ไขเพิ่มเติม
นั้นท าให้มีลักษณะเป็นรา่งพระราชบัญญัติเกีย่ว
ด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่ง
ระงับการพิจารณาไว้ก่อน เพื่อด าเนินการต่อไป
ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ 
 ในกรณีที่ท่ีประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่ง
วินิจฉัยว่า การแก้ไขเพิม่เตมิท าใหร้่างพระราช 
บัญญัตินั้นมีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกีย่ว

 มาตรา ๑๓๐๑๓๕  ร่างพระราชบญัญัติใด
ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผูม้สีิทธิเลือกตั้ง
เป็นผู้เสนอและในช้ันรับหลักการไม่เป็นร่าง
พระราชบัญญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน แต่สภาผู้แทน 
ราษฎรได้แกไ้ขเพิ่มเติม และประธานสภาผู้แทน 
ราษฎรเห็นเองหรือมสีมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ทักท้วงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าการแกไ้ข
เพิ่มเตมินั้นท าให้มลีักษณะเป็นรา่งพระราชบญัญตัิ
เกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
สั่งระงับการพิจารณาไว้ก่อน เพื่อด าเนินการ
ต่อไปตามมาตรา ๑๒๙๑๓๔ วรรคสอง วรรคสาม 
และวรรคสี ่
 ในกรณีที่ท่ีประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่ง
วินิจฉัยว่า การแกไ้ขเพิม่เตมิท าใหร้่าง
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 ในกรณีที่ท่ีประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่ง
วินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ท าให้ร่างพระราช 
บัญญัตินั้นมีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยว
ด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่าง
พระราชบัญญัตินั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง ใน
กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้ค ารับรอง ให้สภา
ผู้แทนราษฎรด าเนินการแก้ไขเพื่อมิให้ร่างพระราช 
บัญญตัินั้นเป็นรา่งพระราชบญัญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน 

พระราชบัญญัตินั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง  ใน
กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้ค ารับรอง ให้สภาผู้แทน 
ราษฎรด าเนินการแก้ไขเพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัติ
นั้นเป็นร่างพระราชบัญญตัิเกี่ยวดว้ยการเงิน 

ด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่าง
พระราชบัญญัตินั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง  
ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ให้ค ารบัรอง ให้สภาผู้แทน 
ราษฎรด าเนนิการแก้ไขเพื่อมิให้รา่งพระราชบญัญตัิ
นั้นเป็นร่างพระราชบัญญตัิเกี่ยวดว้ยการเงิน 
 

พระราชบญัญัตินั้นมีลักษณะเป็นรา่ง
พระราชบัญญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรส่งรา่งพระราชบญัญตัินั้นไปให้
นายกรัฐมนตรีรับรอง ถ้านายกรฐัมนตรไีม่ให้ค า
รับรอง ใหส้ภาผู้แทนราษฎรด าเนินการแก้ไขเพื่อมิ
ให้ร่างพระราชบญัญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน 

 มาตรา ๑๔๕  ร่างพระราชบญัญตัิที่
คณะรัฐมนตรีระบไุว้ในนโยบายที่แถลงต่อรฐัสภา
ตามมาตรา ๑๗๖ ว่าจ าเป็นต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน หากสภาผูแ้ทนราษฎรมมีตไิม่ให้ความเห็น
ชอบ และคะแนนเสียงทีไ่ม่ให้ความเห็นชอบไม่ถึงกึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งหมด
เท่าที่มีอยู ่คณะรัฐมนตรีอาจขอให้รฐัสภาประชุม
ร่วมกันเพื่อมีมติอีกครั้งหนึ่ง หากรัฐสภามีมติให้
ความเห็นชอบใหต้ั้งบุคคลซึ่งเปน็หรอืมิไดเ้ป็น
สมาชิกของแตล่ะสภามีจ านวนเท่ากนัตามทีค่ณะ 
รัฐมนตรีเสนอ ประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณารา่งพระราชบญัญัติ
นั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกนัของรัฐสภา
รายงานและเสนอร่างพระราชบญัญัตทิี่ได้พิจารณา
แล้วต่อรัฐสภา ถ้ารัฐสภามมีติเห็นชอบด้วยร่าง
พระราชบญัญัตินัน้ ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา 
๑๕๐ ถ้ารัฐสภามมีตไิม่ให้ความเห็นชอบ ให้ร่าง
พระราชบญัญัตินัน้เป็นอันตกไป 

 มาตรา ๑๔๖  ร่างพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี
ระบุไว้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาตามมาตรา 
๑๖๘ ว่าจ าเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน  
หากสภาผู้แทนราษฎรมมีตไิม่ให้ความเห็นชอบใน
วาระที่หน่ึงหรือวาระที่สาม  และคะแนนเสยีงท่ี
ไม่ให้ความเห็นชอบไม่ถึงสามในหา้หรือไม่ถึงกึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ แล้วแต่กรณี คณะรัฐมนตรีอาจขอให้
รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อมมีติอีกครั้งหนึ่ง  หาก
รัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบ ให้ตั้งบุคคลซึ่งเป็น
หรือมิได้เป็นสมาชิกของแต่ละสภามีจ านวนเท่ากัน
ตามที่คณะรัฐมนตรเีสนอ ประกอบกันเป็นคณะ 
กรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูหรือรา่ง
พระราชบญัญตัินั้น และใหค้ณะกรรมาธิการร่วมกัน
ของรัฐสภารายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูหรือร่างพระราชบัญญตัิที่ได้
พิจารณาแล้วต่อรัฐสภา  ถ้ารัฐสภามีมติเห็นชอบ
ด้วยร่างพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนญูหรือ
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ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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ร่างพระราชบัญญัตินั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในห้าหรือเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการ
ตอ่ไปตามมาตรา ๑๕๑  แต่ถ้ารฐัสภามีมตไิม่ให้
ความเห็นชอบ ให้รา่งพระราชบญัญตัิประกอบ
รัฐธรรมนญูหรือร่างพระราชบญัญตันิั้นเป็นอนัตกไป 

 มาตรา ๑๔๖  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖๘ 
เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราช 
บัญญัติที่เสนอตามมาตรา ๑๔๒ และลงมติ
เห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่าง
พระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา วุฒิสภาต้อง
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นให้เสร็จ
ภายในหกสิบวัน แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็น
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ต้องพิจารณา
ให้เสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภาจะ
ได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้อง
ไม่เกินสามสิบวัน ก าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึง
วันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่วันที่ร่าง
พระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา  
 ระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับ
รวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนญูตามมาตรา ๑๔๙  
 ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบญัญัตไิม่
เสร็จภายในก าหนดเวลาที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้
ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่าง
พระราชบัญญัตินั้น 
 ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอรา่ง
พระราชบัญญัตเิกี่ยวด้วยการเงินไปยังวุฒิสภา 

 มาตรา ๑๔๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙๒ 
เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราช 
บัญญัติที่เสนอตามมาตรา ๑๔๒ วรรคห้า และลง
มติเห็นชอบแล้ว ใหส้ภาผู้แทนราษฎรเสนอร่าง
พระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา วุฒิสภาต้อง
พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิที่เสนอมานั้นให้เสร็จ
ภายในหกสิบวัน  แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็น
ร่างพระราชบญัญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน ต้องพิจารณา
ให้เสร็จภายในสามสิบวัน  ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภาจะ
ได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษ ซึ่ง
ต้องไม่เกินสามสิบวัน  ก าหนดวันดังกล่าวให้
หมายถึงวันในสมัยประชุม และใหเ้ริ่มนับแต่วันท่ี
ร่างพระราชบญัญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา 
 ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวม
ระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๕๐ วรรคสอง 
 ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบญัญัตไิม่
เสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบด้วยร่างพระราช 
บัญญัตินั้น 
 ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอรา่ง
พระราชบัญญัตเิกี่ยวด้วยการเงินไปยังวุฒิสภา ให้

 มาตรา ๑๓๑  เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้
พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิ และลงมติเห็นชอบ
แล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราช 
บัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา วุฒิสภาต้องพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นให้เสร็จภายในหก
สิบวัน แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัตินัน้เป็นร่าง
พระราชบัญญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน ต้องพิจารณาให้
เสร็จภายในสามสิบวัน ท้ังนี้ เว้นแต่วุฒิสภาจะได้
ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้อง
ไม่เกินสามสิบวัน ก าหนดวันดังกลา่วให้หมายถึง
วันในสมัยประชุม และใหเ้ริ่มนับแต่วันท่ีร่าง
พระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา 
 ระยะเวลาในวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวม
ระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๔  
 ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบญัญัตไิม่
เสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติ
นั้น 
 ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอรา่ง
พระราชบัญญัตเิกี่ยวด้วยการเงินไปยังวุฒิสภา ให้
ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งใหวุ้ฒิสภาทราบ

 มาตรา ๑๓๑๑๓๖  เมื่อสภาผู้แทนราษฎร
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิ และลงมติ
เห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่าง
พระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา วุฒิสภาต้อง
พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิที่เสนอมานั้นให้เสร็จ
ภายในหกสิบวัน แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้น
เป็นร่างพระราชบัญญตัิเกี่ยวด้วยการเงิน ต้อง
พิจารณาใหเ้สร็จภายในสามสิบวัน ท้ังนี้ เว้นแต่
วุฒิสภาจะไดล้งมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณี
พิเศษซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน ก าหนดวันดังกล่าว
ให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่
วันท่ีร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา 
 ระยะเวลาในวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวม
ระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๔๑๓๙  
 ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบญัญัตไิม่
เสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติ
นั้น 
 ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอรา่ง
พระราชบัญญัตเิกี่ยวด้วยการเงินไปยังวุฒิสภา ให้
ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งใหวุ้ฒิสภาทราบ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๓๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งไปด้วยว่าร่าง
พระราชบัญญัติที่เสนอไปนั้นเป็นรา่งพระราช 
บัญญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน ค าแจ้งของประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรให้ถือเป็นเด็ดขาด 
 ในกรณีทีป่ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรมไิด้แจ้ง
ไปว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบญัญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่
เป็นร่างพระราชบญัญตัิเกีย่วด้วยการเงิน 

ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งไปด้วยว่าร่าง
พระราชบัญญัติที่เสนอไปนั้นเป็นร่างพระราช 
บัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  ค าแจ้งของประธานสภา
ผู้แทนราษฎรให้ถือเป็นเดด็ขาด 
 ในกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรมิได้แจ้ง
ไปว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญตัินั้น
ไม่เป็นร่างพระราชบัญญตัิเกี่ยวด้วยการเงิน 

และให้ถือเป็นเด็ดขาด หากมิได้แจ้ง ให้ถือว่าร่าง
พระราชบัญญัตินั้นไม่เป็นร่างพระราชบัญญตัิ
เกี่ยวด้วยการเงิน  
 

และให้ถือเป็นเด็ดขาด หากมิได้แจ้ง ให้ถือว่าร่าง
พระราชบัญญัตินั้นไม่เป็นร่างพระราชบัญญตัิ
เกี่ยวด้วยการเงิน  
 

 มาตรา ๑๔๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖๘ 
เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จ
แล้ว  
 (๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 
ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐  
 (๒) ถ้าไมเ่ห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 
ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญตัินั้นไวก้่อน และส่ง
ร่างพระราชบญัญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร  
 (๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราช 
บัญญัติตามที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทน 
ราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการ
แก้ไขเพิ่มเติม ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐ 
ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือ
มิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจ านวนเท่ากัน
ตามที่สภาผู้แทนราษฎรก าหนด ประกอบเป็น
คณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างนั้น และให้
คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและเสนอรา่ง
พระราชบญัญัติทีค่ณะกรรมาธิการรว่มกันได้
พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้งสองต่าง
เห็นชอบด้วยรา่งพระราชบญัญตัิที่คณะกรรมาธกิาร

 มาตรา ๑๔๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙๒ 
เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จ
แล้ว 
 (๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 
ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๑ 
 (๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 
ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญตัินั้นไวก้่อน และส่งร่าง
พระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแ้ทนราษฎร  
 (๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม  ให้ส่งร่างพระราช 
บัญญัตติามที่แกไ้ขเพิ่มเติมนั้นไปยงัสภาผู้แทน 
ราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการ
แก้ไขเพิ่มเติม ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา 
๑๕๑  ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่ง
เป็นหรือมไิด้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจ านวน
เท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรก าหนด ประกอบ
เป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตินั้น และให้คณะกรรมาธิการ
ร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญตัิที่
คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภา
ทั้งสอง  ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยร่าง

 มาตรา ๑๓๒  เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตเิสรจ็แล้ว 
 (๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 
ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๔๐ 
 (๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทน 
ราษฎร ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญตัินั้นไว้ก่อน 
และส่งร่างพระราชบัญญตัินั้นคืนไปยังสภาผู้แทน 
ราษฎร 
 (๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งรา่งพระราช 
บัญญัตติามที่แกไ้ขเพิ่มเติมนั้นไปยงัสภาผู้แทน 
ราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการ
แก้ไขเพิ่มเติม ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา 
๑๔๐ ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แตล่ะสภาตั้งบุคคลซึ่ง
เป็นหรือมไิด้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจ านวน
เท่ากัน ตามที่สภาผู้แทนราษฎรก าหนด ประกอบ
เป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างนั้น 
และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและเสนอ
ร่างพระราชบญัญัติที่คณะกรรมาธกิารร่วมกันได้
พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้งสองต่าง
เห็นชอบด้วยรา่งพระราชบญัญัติทีค่ณะกรรมาธิการ

 มาตรา ๑๓๒๑๓๗  เมื่อวุฒิสภาได้
พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิเสร็จแล้ว 
 (๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 
ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๔๐๘๑ 
 (๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 
ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญตัินั้นไวก้่อน และส่งร่าง
พระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแ้ทนราษฎร 
 (๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งรา่ง
พระราชบัญญัตติามที่แก้ไขเพิ่มเตมินั้นไปยังสภา
ผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วย
กับการแก้ไขเพิ่มเติม ใหด้ าเนินการต่อไปตาม
มาตรา ๑๔๐๘๑ ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภาตั้ง
บุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ 
มีจ านวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรก าหนด 
ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อ
พิจารณาร่างพระราชบัญญตัินั้น และให้
คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและเสนอร่าง
พระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้
พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้งสองต่าง
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญตัิที่คณะ 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๓๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปตาม
มาตรา ๑๕๐ ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ก็
ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน  
 คณะกรรมาธิการร่วมกันอาจเรยีกเอกสาร
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณา
ร่างพระราชบญัญัตไิด ้และเอกสิทธิ์ท่ีบัญญัตไิว้
ในมาตรา ๑๓๐ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคล
ผู้กระท าหน้าที่ตามมาตรานี้ด้วย  
 การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกนัต้องมี
กรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม และให้น าบทบัญญัติมาตรา 
๑๓๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ถ้าวุฒิสภาไม่ส่งร่างพระราชบัญญตัิคืนไป
ยังสภาผู้แทนราษฎรภายในก าหนดเวลาตาม
มาตรา ๑๔๖ ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความ
เห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น  และให้
ด าเนินการตามมาตรา ๑๕๐ ต่อไป 

พระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้
พิจารณาแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา 
๑๕๑ ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้
ยับยั้งร่างพระราชบัญญตัินั้นไว้ก่อน 
 การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกนัต้องมี
กรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม  และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๔๑ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ถ้าวุฒิสภาไมส่่งร่างพระราชบัญญัติคืนไปยัง
สภาผู้แทนราษฎรภายในก าหนดเวลาตามมาตรา 
๑๔๗  ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบด้วยร่าง
พระราชบัญญัตินั้น และให้ด าเนินการตามมาตรา 
๑๕๑ ต่อไป 

ร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ใหด้ าเนินการต่อไปตาม
มาตรา ๑๔๐ ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย 
ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่างพระราช 
บัญญัตินั้นแล้วหรือไม่ ให้ยับยั้งร่างพระราช 
บัญญัตินั้นไว้ก่อน 
 การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกนัต้องมี
กรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม และให้น ามาตรา ๑๕๒ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
 ถ้าวุฒิสภาไม่ส่งร่างพระราชบัญญตัิคืนไป
ยังสภาผู้แทนราษฎรภายในก าหนดเวลาตาม
มาตรา ๑๓๑ ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ
ในร่างพระราชบัญญัตินั้น และใหด้ าเนินการตาม
มาตรา ๑๔๐ ต่อไป 
 

กรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแลว้ ให้
ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๔๐๘๑ ถ้าสภาใด
สภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้
พิจารณาร่างพระราชบัญญตัินั้นแล้วหรือไม่ ให้
ยับยั้งร่างพระราชบัญญตัินั้นไว้ก่อน 
 การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกนัต้องมี
กรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม และให้น าความในมาตรา ๑๕๒๑๕๗ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ถ้าวุฒิสภาไม่ส่งร่างพระราชบัญญตัิคืนไป
ยังสภาผู้แทนราษฎรภายในก าหนดเวลาตาม
มาตรา ๑๓๑๑๓๖ ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความ
เห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้
ด าเนินการตามมาตรา ๑๔๐๘๑ ตอ่ไป 
 

 มาตรา ๑๔๘  ร่างพระราชบญัญตัิที่ต้อง
ยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๔๗ นั้น สภาผู้แทนราษฎร
จะยกข้ึนพิจารณาใหมไ่ดต้่อเมื่อเวลาหนึ่งร้อย
แปดสิบวันได้ล่วงพ้นไปนบัแต่วันท่ีวุฒิสภาส่งร่าง
พระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแ้ทนราษฎร 
ส าหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๔๗ (๒) 
และนับแต่วันทีส่ภาใดสภาหนึ่งไมเ่ห็นชอบด้วย 
ส าหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ใน
กรณีเช่นว่านี้ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมตยิืนยัน

 มาตรา ๑๔๙  ร่างพระราชบัญญตัิที่ต้อง
ยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๔๘  นั้น สภาผู้แทนราษฎร
จะยกข้ึนพิจารณาใหมไ่ดต้่อเมื่อเวลาหนึ่งร้อยแปด
สิบวันไดล้่วงพ้นไปนับแต่วันท่ีวุฒิสภาส่งร่าง
พระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแ้ทนราษฎร 
ส าหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๔๘ (๒) และ
นับแต่วันที่สภาใดสภาหนึ่งไมเ่ห็นชอบด้วย 
ส าหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๔๘ (๓) ใน
กรณีเช่นว่านี้ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมตยิืนยันร่าง

 มาตรา ๑๓๓  สภาผู้แทนราษฎรจะยกร่าง
พระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๒ 
ขึ้นพิจารณาใหม่ไดเ้มื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่  
 (๑) วันท่ีวุฒิสภาส่งรา่งพระราชบญัญัตินั้น
คืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร ส าหรบักรณีการยับยั้ง
ตามมาตรา ๑๓๒ (๒) 
 (๒) วันท่ีสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย 
ส าหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๓๒ (๓)  

 มาตรา ๑๓๓๑๓๘  สภาผู้แทนราษฎรจะ
ยกร่างพระราชบัญญตัิที่ต้องยับยั้งไว้ตามมาตรา 
๑๓๒๑๓๗ ขึ้นพิจารณาใหมไ่ด้เมือ่พ้นหนึ่งร้อย
แปดสิบวนันับแต่  
 (๑) วันท่ีวุฒิสภาส่งรา่งพระราชบญัญัตินั้น
คืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร ส าหรบักรณีการยับยั้ง
ตามมาตรา ๑๓๒๑๓๗ (๒) 
 (๒) วันท่ีสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย 
ส าหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๓๒๑๓๗ (๓)  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๓๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ร่างเดิมหรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน
พิจารณาด้วยคะแนนเสยีงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติ
นั้นเป็นอันไดร้ับความเห็นชอบของรัฐสภา และ
ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐  
 ถ้าร่างพระราชบญัญัติทีต่้องยับยั้งไว้เป็น
ร่างพระราชบญัญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน สภา
ผู้แทนราษฎรอาจยกรา่งพระราชบัญญัตินั้นขึ้น
พิจารณาใหม่ได้ทันที ในกรณีเช่นวา่นี้ ถ้าสภา
ผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมหรือร่างท่ี
คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนน
เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือร่าง
พระราชบัญญัตินั้นเป็นอันไดร้ับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา และให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา 
๑๕๐ 

เดิมหรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา
ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
แล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบญัญัตินัน้เป็นอันไดร้ับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา และใหด้ าเนินการต่อไป
ตามมาตรา ๑๕๑ 
 ถ้าร่างพระราชบญัญัติทีต่้องยับยั้งไว้เป็นร่าง
พระราชบัญญตัิเกี่ยวด้วยการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
อาจยกร่างพระราชบัญญัตินั้นข้ึนพิจารณาใหม่ได้
ทันท ีในกรณีเช่นวา่นี้ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติ
ยืนยันร่างเดมิหรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน
พิจารณาด้วยคะแนนเสยีงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน 
ราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอัน
ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ด าเนินการ
ต่อไปตามมาตรา ๑๕๑ 
 ร่างพระราชบญัญัติใดที่ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งได้เข้าช่ือเสนอตามมาตรา ๑๔๒ (๔) ถ้า
ร่างพระราชบญัญัตินั้นต้องเป็นอันตกไป  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของ
ทั้งสองสภารวมกัน มจี านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง
สองสภา อาจร้องขอให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราช 
บัญญัตินั้นได้ตามข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา 

 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าสภาผู้แทนราษฎร
ลงมติยืนยันร่างที่ผ่านการพิจารณาจากสภา
ผู้แทนราษฎร หรือรา่งที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน
พิจารณา ด้วยคะแนนเสียงมากกวา่กึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน 
ราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็น
อันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และให้
ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๔๐ 
 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๓๘ วรรคสี ่
ระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามวรรคหนึ่งให้
ลดเหลือสิบวันกรณีทีร่่างพระราชบัญญัติทีต่้อง
ยับยั้งไว้นั้นเป็นร่างพระราชบัญญตัิเกี่ยวด้วย
การเงิน  
 

 ในกรณีตามวรรคหน่ึง ถ้าสภาผู้แทนราษฎร
ลงมติยืนยันร่างที่ผ่านการพิจารณาจากสภา
ผู้แทนราษฎรหรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน
พิจารณาด้วยคะแนนเสยีงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน 
ราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็น
อันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และให้
ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๔๐๘๑ 
 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๓๘๑๔๓ วรรคสี่ 
ระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามวรรคหนึ่งให้
ลดเหลือสิบวันในกรณีทีร่่างพระราชบัญญัติที่ต้อง
ยับยั้งไว้นั้นเป็นร่างพระราชบัญญตัิเกี่ยวด้วย
การเงิน  
 

 มาตรา ๑๔๙  ในระหว่างที่มีการยับยั้งร่าง
พระราชบัญญัติใดตามมาตรา ๑๔๗ คณะรัฐมนตรี
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอร่างพระราช 
 

 มาตรา ๑๕๐  ในระหว่างที่มีการยับยั้งร่าง
พระราชบัญญัติใดตามมาตรา ๑๔๘ คณะรัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศาล องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งมีหนา้ที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

 มาตรา ๑๓๔  ในระหว่างที่มีการยับยั้งร่าง
พระราชบัญญัติใดตามมาตรา ๑๓๒ คณะรัฐมนตรี
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอร่าง
พระราชบัญญัติที่มหีลักการอย่างเดียวกันหรือ

 มาตรา ๑๓๔๑๓๙  ในระหว่างทีม่ีการ
ยับยั้งรา่งพระราชบญัญัติใดตามมาตรา ๑๓๒๑๓๗ 
คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะ
เสนอร่างพระราชบัญญัติที่มหีลักการอย่าง
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บัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้มิได้  
 ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็น
ว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจารณา
นั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่าง
เดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราช 
บัญญัติทีต่้องยับยั้งไว ้ให้ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้าศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มี
หลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่าง
พระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ 
จะเสนอร่างพระราชบัญญตัิที่มีหลกัการอย่าง
เดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราช 
บัญญัติทีต่้องยับยั้งไว้ มิได ้
 ในกรณีทีส่ภาผู้แทนราษฎรหรอืวุฒิสภาเห็นวา่
ร่างพระราชบญัญัติทีเ่สนอหรือส่งให้พิจารณานั้น 
เป็นร่างพระราชบัญญตัิที่มีหลักการอย่างเดียวกัน
หรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่
ต้องยับยั้งไว้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  
ถ้าศาลรัฐธรรมนญูวินจิฉัยวา่เปน็ร่างพระราชบญัญตัิ
ที่มีหลักการอยา่งเดียวกันหรือคล้ายกันกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติทีต่้องยับยั้งไว้ ให้
ร่างพระราชบญัญัตินั้นเป็นอันตกไป 

คล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่
ต้องยับยั้งไว้มิได ้
 ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็น
ว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจารณา
นั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลกัการอย่าง
เดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราช 
บัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้
ร่างพระราชบัญญัตินัน้เป็นอันตกไป 
 

เดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้มไิด ้
 ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้
พิจารณานั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการ
อย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลกัการของร่าง
พระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่าง
พระราชบัญญัตดิังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนญู
วินิจฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่าง
พระราชบัญญัติที่มหีลักการอย่างเดียวกันหรือ
คล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่
ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญตัินั้นเป็นอันตก
ไป 
 

 มาตรา ๑๖๙  การจ่ายเงินแผ่นดนิจะ
กระท าได้ก็เฉพาะทีไ่ด้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอน
งบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เว้น
แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะจ่ายไปก่อนก็
ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายบญัญตั ิในกรณเีช่นว่านี้ต้องตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังใน
พระราชบัญญัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม 
หรือพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี ้ให้ก าหนด

 มาตรา ๑๙๓  การใช้จ่าย การก่อหนี ้และการ
ก่อภาระทางการคลังที่มผีลผูกพันเงินแผน่ดินจะ
กระท าได้กเ็ฉพาะที่ได้อนญุาตไว้ในพระราชบญัญตัิ
งบประมาณประจ าปี พระราชบญัญตัิงบประมาณ
เพิ่มเตมิ พระราชบญัญตัิโอนงบประมาณ หรือ
พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการคลัง
และการงบประมาณภาครัฐ  เว้นแต่ในกรณีจ าเปน็
เร่งดว่นรัฐบาลจะจ่ายไปก่อนกไ็ด้ แต่ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธีการที่บัญญัตไิว้ในพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการคลังและ
การงบประมาณภาครฐั  
 ในกรณีที่มีการจ่ายเงินไปก่อนตามวรรค
หนึ่งโดยใช้เงินคงคลัง ต้องตั้งงบประมาณรายจ่าย

 มาตรา ๑๓๕  การจ่ายเงินแผ่นดนิ จะ
กระท าได้เฉพาะทีไ่ด้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าดว้ยวิธีการ
งบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวดว้ยการโอน
งบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เว้น
แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนจะจา่ยไปก่อนก็ได้ แต่
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่กฎหมาย
บัญญัติ ในกรณีเช่นว่านี้ ต้องตั้งงบประมาณ
รายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญตัิโอนงบประมาณ
รายจ่ายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
เพิ่มเตมิ หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณถัดไป  
 

 มาตรา ๑๓๕๑๔๐  การจ่ายเงินแผ่นดิน 
จะกระท าได้เฉพาะที่ได้อนุญาตไวใ้นกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวดว้ยการโอน
งบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง หรือ
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ เว้น
แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนจะจา่ยไปก่อนก็ได้ แต่
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่กฎหมาย
บัญญัติ ในกรณีเช่นว่านี้ ต้องตั้งงบประมาณ
รายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญตัิโอนงบประมาณ
รายจ่ายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
เพิ่มเตมิ หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณถัดไป  
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แหล่งที่มาของรายได้เพื่อชดใช้รายจ่ายที่ได้ใช้เงิน
คงคลังจ่ายไปก่อนแล้วด้วย 
 ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะ
สงครามหรือการรบ คณะรัฐมนตรมีีอ านาจโอน
หรือน ารายจ่ายที่ก าหนดไว้ส าหรับหน่วยราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจใดไปใช้ในรายการที่แตกต่างจาก
ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ทันที และให้รายงานรัฐสภา
ทราบโดยไม่ชักช้า 
 ในกรณีทีม่ีการโอนหรือน ารายจ่ายตาม
งบประมาณที่ก าหนดไว้ในรายการใดไปใช้ในรายการ
อื่นของหน่วยราชการหรือรัฐวสิาหกจิ  ให้รัฐบาล
รายงานรัฐสภาเพื่อทราบทุกหกเดือน 
 

เพื่อชดใช้เงินคงคลังในพระราชบัญญัตโิอน
งบประมาณ พระราชบัญญตัิงบประมาณเพิ่มเติม 
หรือพระราชบัญญตัิงบประมาณประจ าปี
งบประมาณถัดไป  โดยต้องก าหนดแหล่งที่มาของ
รายได้เพื่อชดใช้รายจ่ายที่ได้ใช้เงินคงคลังจ่ายไป
ก่อนตามวรรคหนึ่งด้วย 
 ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะ
สงครามหรือการรบ คณะรัฐมนตรอีาจโอนหรือน า
รายจ่ายที่ก าหนดไวส้ าหรับรายการหนึ่ง ไปใช้ใน
รายการอื่นท่ีแตกต่างจากท่ีก าหนดไว้ในพระราช 
บัญญัติงบประมาณประจ าปีหรือพระราชบญัญัติ
งบประมาณเพิ่มเติมได้ แตต่้องรายงานให้รัฐสภา
ทราบโดยไม่ชักช้า 
 ให้คณะรัฐมนตรีรายงานการโอนหรือการน า
รายจ่ายที่ก าหนดไวส้ าหรับรายการหนึ่งไปใช้ใน
รายการอื่นท่ีแตกต่างจากท่ีก าหนดไว้ในพระราช 
บัญญัติงบประมาณประจ าปีหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณเพิ่มเติม ให้รัฐสภาทราบทุกหกเดือน 

 

 มาตรา ๑๗๐  เงินรายไดข้องหนว่ยงานของ
รัฐใดที่ไม่ต้องน าส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ ให้หน่วยงาน
ของรัฐนัน้ท ารายงานการรบัและการใช้จ่ายเงิน
ดังกลา่ว เสนอต่อคณะรฐัมนตรีเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณทกุปี และให้คณะรัฐมนตรีท ารายงาน
เสนอตอ่สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป 
 การใช้จ่ายเงินรายไดต้ามวรรคหนึง่ต้องอยู่
ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังตามหมวดนี้
ด้วย 

 มาตรา ๑๙๔  การก าหนดให้เงินรายได้ใด
ไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน จะกระท าได้ก็แต่
โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และการตรากฎหมาย
ให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องน าเงินรายไดส้่งเป็น
รายได้แผ่นดิน ต้องมีขอบเขตและกรอบวงเงิน
เท่าที่ไมส่่งผลกระทบต่อการรักษาวินัยทางการ
คลัง และต้องค านึงถึงประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ของการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และความจ าเป็นในการ
ใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ 
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 การใช้จ่าย การก่อหน้ี และภาระผกูพันท่ีมี
ผลต่อรายได้ตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ภายใต้หลัก
ความคุ้มค่า ความโปร่งใส และการรักษาวินัย
ทางการคลังตามหมวดนี้  ทั้งนี้ ตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการคลังและ
การงบประมาณภาครัฐ 
 เงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐใดที่
กฎหมายก าหนดให้ไม่ต้องน าส่งเปน็รายไดแ้ผน่ดิน 
เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐ
นั้นมีอยู่  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นท ารายงานการรับ
และการใช้จ่ายเงินดังกล่าว เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ทุกสิ้นปีงบประมาณ  และให้คณะรัฐมนตรีรายงาน
ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบ 

  มาตรา ๑๙๕  ในกรณีที่มีหลักฐานอันควร
เชื่อได้ว่าผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใด ก่อให้เกดิการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินอันวิญญูชนพึงเห็นได้ว่าจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่รัฐอย่างรา้ยแรง  ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน หรือคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อาจไตส่วน
ข้อเท็จจริงและสรุปส านวนยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง
แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ และให้
ศาลพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ท้ังนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น 

  

หมวด ๘ 
การเงิน การคลัง และงบประมาณ 

หมวด ๕ 
การคลังและการงบประมาณ 
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 มาตรา ๑๖๖  งบประมาณรายจ่ายของ
แผ่นดินให้ท าเป็นพระราชบัญญัติ ถ้าพระราช 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
ออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไป
พลางก่อน 
 มาตรา ๑๖๘ วรรคแปด  รัฐต้องจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอกับการบรหิารงานโดย
อิสระของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนญู ศาลยุติธรรม 
ศาลปกครองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
 

 มาตรา ๑๙๑ วรรคหนึง่  งบประมาณแผ่นดิน
ให้ท าเปน็พระราชบัญญัติ ถ้าพระราชบัญญัติ
งบประมาณประจ าปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ 
ให้ใช้พระราชบัญญตัิงบประมาณในปีงบประมาณ
ปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 
 มาตรา ๑๙๒ วรรคแปด  รัฐต้องจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอกับการบรหิารงานโดย
อิสระของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนญู
ซึ่งมีหน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  
 

 มาตรา ๑๓๖  งบประมาณรายจ่ายของ
แผ่นดินให้ท าเป็นพระราชบญัญัติ ถ้าพระราช 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
ออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อน
นั้นไปพลางก่อน 
 รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับ
การปฏิบัตหิน้าท่ีโดยอิสระของรัฐสภา ศาล 
องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่บัญญัตไิว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ 

 มาตรา ๑๓๖๑๔๑  งบประมาณรายจ่าย
ของแผ่นดินให้ท าเป็นพระราชบัญญัติ ถ้า
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจา่ยใน
ปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 
 รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับ
การปฏิบัตหิน้าท่ีโดยอิสระของรัฐสภา ศาล 
องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่บัญญัตไิว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ ในกรณีที่เห็นว่า
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรอาจไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ี รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ หรือ
องค์กรอัยการจะยื่นค าขอแปรญตัติต่อคณะ 
กรรมาธิการโดยตรงก็ได ้

 มาตรา ๑๖๗  ในการน าเสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ ต้องมีเอกสารประกอบซึ่งรวมถึง
ประมาณการรายรับ และวตัถุประสงค์ กิจกรรม 
แผนงาน โครงการในแตล่ะรายการของการใช้
จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน รวมทั้งต้องแสดง
ฐานะการเงินการคลังของประเทศเกี่ยวกับ
ภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจท่ีเกดิจากการใช้จ่าย
และการจัดหารายได้ ประโยชน์และการขาด
รายได้จากการยกเว้นภาษีเฉพาะรายในรูปแบบ
ต่าง ๆ ความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพัน
ข้ามปี ภาระหนี้และการก่อหนี้ของรัฐและฐานะ
การเงินของรัฐวิสาหกิจ ในปีท่ีขออนุมัติ

 มาตรา ๑๙๑ วรรคสอง  ร่างพระราชบญัญัติ
งบประมาณประจ าปีและร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณเพิ่มเติม ต้องแสดงงบการประมาณ
การรายรับและงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณตามภารกจิของ
หน่วยงาน และตามพื้นท่ี โดยต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และมีการกระจายงบประมาณ
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าของประชาชนและเพื่อการ
พัฒนาอย่างเสมอภาค  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 วรรคสาม  กิจกรรมหรือโครงการใดท่ีใช้
งบประมาณด าเนินการเกินกว่าหนึง่ปี ให้ตั้งเป็น
รายการงบประมาณผกูผันขา้มปีไว้ในพระราชบญัญตัิ

 มาตรา ๑๓๗  ในการน าเสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณต้องแสดงแหล่งท่ีมาและประมาณ
การรายได้ และผลสัมฤทธ์ิที่จะไดร้ับจากการ
จ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติ 
และแผนพัฒนาต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
บัญญัตไิว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ 
 

 มาตรา ๑๓๗๑๔๒  ในการน าเสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณ
การรายได้ และผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาตา่ง ๆ ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่บัญญัตไิว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ 
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งบประมาณนั้นและปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพื่อ
ใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
 หากรายจา่ยใดไมส่ามารถจดัสรรงบประมาณ
ให้แก่หน่วยราชการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นใดของรัฐได้โดยตรง ให้จัดไว้ในรายการ
รายจ่ายงบกลาง โดยต้องแสดงเหตุผลและความ
จ าเป็นในการก าหนดงบประมาณรายจ่ายงบ
กลางนั้นด้วย 
 ให้มีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อ
ก าหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง ซึ่งรวมถึง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางแผนการเงินระยะปาน
กลาง การจัดหารายได้ การก าหนดแนวทางในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน การบัญชี กองทุนสาธารณะ 
การก่อหนี้หรือการด าเนินการที่ผูกพันทรัพย์สิน
หรือภาระทางการเงินของรัฐ หลักเกณฑ์การ
ก าหนดวงเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น และการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องใช้เป็น
กรอบในการจัดหารายได้ ก ากับการใช้จ่ายเงินตาม
หลักการรักษาเสถียรภาพ พัฒนาทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน และความเป็นธรรมในสังคม 

งบประมาณประจ าปี โดยให้แสดงวงเงินและ
ระยะเวลาที่จะต้องขอตั้งงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป
ไว้ด้วย 
 

 มาตรา ๑๖๘ วรรคหนึ่ง  ร่างพระราช 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
สภาผู้แทนราษฎรจะต้องวิเคราะห์และพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าวันนับแต่วันที่ร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร  

 มาตรา ๑๙๒ วรรคหนึ่ง  ร่างพระราช 
บัญญัติงบประมาณประจ าปี ร่างพระราชบญัญัติ
งบประมาณเพิ่มเติม และรา่งพระราชบัญญตัิโอน
งบประมาณ สภาผู้แทนราษฎรจะต้องวิเคราะห์
และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าวันนับ
แต่วันท่ีร่างพระราชบัญญตัิดังกล่าวมาถึงสภา
ผู้แทนราษฎร 

 มาตรา ๑๓๘  ร่างพระราชบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม และ
ร่างพระราชบญัญัตโิอนงบประมาณรายจ่าย สภา
ผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยห้าวันนับแต่วันท่ีร่างพระราชบัญญตัิ
ดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 

 มาตรา ๑๓๘๑๔๓  ร่างพระราชบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม และ
ร่างพระราชบญัญัตโิอนงบประมาณรายจ่าย สภา
ผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยห้าวันนับแต่วันท่ีร่างพระราชบัญญตัิ
ดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 
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พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 วรรคสอง  ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด 
เวลาที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎร
ได้ใหค้วามเห็นชอบในร่างพระราชบญัญัตินัน้และให้
เสนอร่างพระราชบญัญัตดิังกลา่วต่อวุฒิสภา  
 วรรคสาม  ในการพิจารณาของวุฒิสภา 
วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความ
เห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแต่วันท่ีร่างพระราช 
บัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติม 
ใด ๆ มิได ้ถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่า
วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติ
นั้น ในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒสิภาให้ความ
เห็นชอบ ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐  
 วรรคสี่  ถ้าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
วุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วย ให้น าบทบัญญัติมาตรา 
๑๔๘ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 วรรคเก้า  ในการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามวรรค
แปด หากหน่วยงานนั้นเห็นว่างบประมาณ
รายจ่ายทีไ่ดร้ับการจดัสรรให้นั้นไม่เพียงพอ ให้
สามารถเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการ
ได้โดยตรง 

 วรรคสอง  ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพจิารณา
ร่างพระราชบญัญัตินั้นไม่แล้วเสรจ็ภายในก าหนด 
เวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาผูแ้ทนราษฎรได้
ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้
เสนอร่างพระราชบัญญัตดิังกล่าวต่อวุฒิสภา 
 วรรคสาม  ในการพิจารณาของวุฒิสภา 
วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความ
เห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ร่างพระราช 
บัญญัตินั้นมาถงึวุฒิสภา โดยจะแกไ้ขเพิ่มเติมใด ๆ 
มิได้  ถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภา
ได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น  ใน
กรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ 
ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๑  แต่ถ้า
วุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วย ให้น าบทบัญญัตมิาตรา 
๑๔๙ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 วรรคสี่  ในการพิจารณาร่างพระราช 
บัญญัติงบประมาณประจ าปี ร่างพระราชบญัญัติ
งบประมาณเพิ่มเติม และรา่งพระราชบัญญตัิโอน
งบประมาณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญตัติ
เพิ่มเตมิรายการหรือจ านวนในรายการมิได้ แต่อาจ
แปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่
รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู ้
 (๒) ดอกเบี้ยเงินกู ้
 (๓) เงินท่ีก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
 วรรคเก้า  ในกรณีที่รัฐสภา ศาล และ
องค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ เห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ไดร้ับการ

 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราช 
บัญญัตินั้นไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับ
ร่างพระราชบญัญัตินั้น และให้เสนอร่างพระราช 
บัญญัตดิังกล่าวต่อวุฒสิภาเพื่อพิจารณา 
 ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภา
จะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ใหค้วามเห็นชอบ 
ภายในยี่สิบวันนับแต่วันท่ีร่างพระราชบัญญตัินั้น
มาถึงวุฒิสภา โดยจะแกไ้ขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ ถ้า
พ้นก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบ
กับร่างพระราชบญัญัตินั้น ในกรณเีช่นนี้และใน
กรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ด าเนินการ
ต่อไปตามมาตรา ๑๔๐ 
 ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราช 
บัญญัตดิังกล่าว ให้น ามาตรา ๑๓๓ วรรคสอง มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม โดยใหส้ภาผู้แทนราษฎร
ยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที 
 

 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตินั้นไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด 
เวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาผูแ้ทนราษฎร
เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญตัินัน้ และให้เสนอ
ร่างพระราชบญัญัตดิังกล่าวต่อวุฒิสภาเพื่อ
พิจารณา 
 ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้อง
ให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน
ยี่สิบวันนับแต่วันท่ีรา่งพระราชบญัญัตินั้นมาถึง
วุฒิสภา โดยจะแกไ้ขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ ถ้าพ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบ
กับร่างพระราชบญัญัตินั้น ในกรณเีช่นนี้และใน
กรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ด าเนินการ
ต่อไปตามมาตรา ๑๔๐๘๑ 
 ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่าง
พระราชบัญญัตดิังกล่าว ให้น าความในมาตรา 
๑๓๓๑๓๘ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดย
ให้สภาผู้แทนราษฎรยกข้ึนพิจารณาใหมไ่ด้ทันที 
 ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม มิ
ให้นับรวมระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสาม 
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ผู้จัดท า 

๑๔๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

จัดสรรให้น้ันไม่เพียงพอ ให้สามารถเสนอค าขอ
แปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ
ประจ าปไีด้โดยตรง โดยต้องแสดงสถานะเงินนอก
งบประมาณและเงินอ่ืนใดที่หน่วยงานนั้นมีอยู่ ไป
พร้อมกับค าขอแปรญัตติด้วย  และคณะกรรมาธิการ
ต้องเปิดโอกาสให้หน่วยงานช้ีแจงเพื่อประกอบการ
พิจารณา  ในกรณีนี้ คณะกรรมาธกิารอาจเพิ่ม
งบประมาณรายจ่ายใหไ้ด้ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

 มาตรา ๑๖๘ วรรคห้า  ในการพิจารณาร่าง
พระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจา่ยเพิ่มเติม และรา่งพระราชบญัญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะ
แปรญตัตเิพิ่มเตมิรายการหรือจ านวนในรายการมไิด ้
แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่ง
มิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู ้ 
 (๒) ดอกเบี้ยเงินกู ้
 (๓) เงินท่ีก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย  
 วรรคหก  ในการพิจารณาของสภาผู้แทน 
ราษฎร วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ การ
เสนอ การแปรญัตต ิหรือการกระท าด้วย
ประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณ
รายจ่าย จะกระท ามิได ้ 

 มาตรา ๑๙๒ วรรคห้า  ในกรณีที่มีการแปร
ญัตติในทางลดหรือตดัทอนรายการหรือจ านวนใน
รายการใด จ านวนรายจา่ยที่ลดหรอืตัดทอนนั้น 
จะน าไปจดัสรรส าหรับรายการ กจิกรรม แผนงาน 
หรือโครงการใด ไม่ว่าจะมีอยู่แล้วหรือที่ตั้งขึ้นใหม่ 
มิได้  เว้นแตเ่ป็นการจัดสรรเงินเพือ่ส่งใช้ต้นเงินกู้ 
ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือชดใช้เงินคงคลงั   
 วรรคหก  ในการพิจารณาของสภาผู้แทน 
ราษฎร วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ การ
เสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการ
ใด ๆ ท่ีมีผลใหส้มาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีสว่นไมว่่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะ
กระท ามไิด้  
 วรรคเจ็ด  ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
แต่ละสภา เห็นว่ามีการกระท าฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม
วรรคหก  ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนญู

 มาตรา ๑๓๙  ในการพิจารณาร่างพระราช 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
และร่างพระราชบญัญัตโิอนงบประมาณรายจา่ย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตตเิปลี่ยน 
แปลงหรือแก้ไขเพิ่มเตมิรายการหรือจ านวนใน
รายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัด
ทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามขอ้ผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
 (๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู ้
 (๒) ดอกเบี้ยเงินกู ้
 (๓) เงินท่ีก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
 ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอ 
การแปรญตัติ หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ 
ที่มีผลใหส้มาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือกรรมาธิการมสี่วนไมว่่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะ
กระท ามไิด ้

 มาตรา ๑๓๙๑๔๔  ในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัตโิอน
งบประมาณรายจ่าย สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจะ
แปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการ
หรือจ านวนในรายการมไิด้ แต่อาจแปรญตัติ
ในทางลดหรือตดัทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตาม
ข้อผูกพันอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี ้
 (๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู ้
 (๒) ดอกเบี้ยเงินกู ้
 (๓) เงินท่ีก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
 ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอ 
การแปรญตัติ หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ 
ที่มีผลใหส้มาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือกรรมาธิการมสี่วนไมว่่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะ
กระท ามไิด ้



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๔๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 วรรคเจ็ด  ในกรณีทีส่มาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแตล่ะ
สภา เห็นว่ามีการกระท าฝ่าฝืนบทบญัญัตติามวรรค
หก ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
พิจารณา และศาลรัฐธรรมนญูต้องพจิารณาวินจิฉัย
ภายในเจด็วันนับแต่วนัที่ไดร้ับความเห็นดังกลา่ว ใน
กรณีทีศ่าลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่ามีการกระท าฝ่าฝืน
บทบัญญตัิตามวรรคหก ให้การเสนอ การแปรญตัติ
หรือการกระท าดังกล่าวสิ้นผลไป 
 

เพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนญูต้องพิจารณา
วินิจฉัยภายในเจด็วันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็น
ดังกล่าว  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่ามีการ
กระท าฝ่าฝืนบทบัญญัตติามวรรคหก ให้การเสนอ 
การแปรญัตติ หรือการกระท าดังกล่าว สิ้นผลไป 
 

 ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของแต่ละ
สภา เห็นว่ามีการกระท าท่ีฝา่ฝืนบทบัญญัตติาม
วรรคสอง ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนญู
เพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนญูต้องพิจารณา
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเจด็วันนับแต่วันที่ไดร้ับ
ความเห็นดังกล่าว ในกรณีที่ศาลรฐัธรรมนญู
วินิจฉัยว่ามีการกระท าท่ีฝ่าฝืนบทบัญญัตติาม
วรรคสอง  ให้การเสนอ การแปรญัตติ หรือการ
กระท าดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล ถ้าผูก้ระท าการ
ดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา ให้ผู้กระท าการนั้นพ้นจากสมาชิกภาพ
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินจิฉัย และให้
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น แต่ใน
กรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระท าการหรืออนุมตัิ
ให้กระท าการ หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าว
แล้วแต่มไิดส้ั่งยับยั้ง ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจาก
ต าแหน่งท้ังคณะนับแต่วันท่ีศาลรฐัธรรมนญูมีค า
วินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธสิมัครรับเลือกตั้งของ
รัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่งนั้น เวน้แต่จะพิสูจนไ์ด้
ว่าตนมิได้อยู่ในที่ประชุมในขณะทีม่ีมติ และให้
ผู้กระท าการดังกลา่วต้องรับผดิชดใช้เงินน้ันคืน
พร้อมด้วยดอกเบี้ย 
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรู้ว่ามีการด าเนินการ
อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัตติามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง ถ้าอนุมัตหิรือจัดสรรงบประมาณที่มี
ลักษณะดังกล่าวโดยมไิด้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็น

 ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของแต่ละ
สภา เห็นว่ามีการกระท าท่ีฝา่ฝืนบทบัญญัตติาม
วรรคสอง ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนญู
เพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนญูต้องพิจารณา
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีได้รับความเห็นดังกล่าว ในกรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระท าที่ฝ่าฝืน
บทบัญญัตติามวรรคสอง  ให้การเสนอ การแปร
ญัตติ หรือการกระท าดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล ถ้า
ผู้กระท าการดังกลา่วเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ใหผู้้กระท าการนั้น
พ้นจากสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วนัท่ีศาล
รัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย และให้เพกิถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น แต่ในกรณีที่คณะ 
รัฐมนตรีเป็นผู้กระท าการหรืออนุมัติให้กระท า
การ หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกลา่วแล้วแต่มไิดส้ั่ง
ยับยั้ง ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินจิฉัย และให้
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของรัฐมนตรีที่พ้น
จากต าแหน่งนั้น เว้นแต่จะพิสูจนไ์ด้ว่าตนมไิด้อยู่
ในที่ประชุมในขณะที่มมีติ และใหผู้้กระท าการ
ดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินน้ันคืนพร้อมด้วย
ดอกเบี้ย 
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดจดัท าโครงการหรือ
อนุมัติหรือจดัสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการ
ด าเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญัตติามวรรค



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๔๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

หนังสือ ต้องรับผิดชดใช้เงินน้ันคืนพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยร่วมกบัผู้กระท าการตามวรรคสองด้วย  
ทั้งนี้ ตามจ านวนเงินงบประมาณทีไ่ด้จ่ายไป 
 การเรยีกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่ 
ให้กระท าได้ภายในยีส่ิบปีนับแต่วนัท่ีมีการจัดสรร
งบประมาณนั้น 

หนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าอนุมัตหิรือจัดสรร
งบประมาณทีม่ีลักษณะดังกล่าวโดยมไิด้บันทึก
ข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือต้องรับผิดชดใช้เงินน้ัน
คืนพร้อมด้วยดอกเบีย้ร่วมกับผูก้ระท าการตาม

วรรคสองด้วย  ทั้งนี้ ตามจ านวนเงิน

งบประมาณทีไ่ด้จ่ายไปหรือมีหนงัสือแจ้งให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติทราบ ให้พ้นจากความรับผิด  
 การเรยีกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่ 
ให้กระท าได้ภายในยีส่ิบปีนับแต่วนัท่ีมีการจัดสรร
งบประมาณนั้น  
 ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาตไิด้รบัแจ้งตามวรรค
สี่ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติด าเนินการสอบสวนเป็นทางลับ
โดยพลัน หากเห็นว่ากรณีมมีูล ใหเ้สนอความเห็น
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อด าเนินการต่อไปตามวรรค
สาม และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด คณะ 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติและศาลรัฐธรรมนญูหรือบุคคลใดจะ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งมิได ้

 มาตรา ๑๕๐  ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน า
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา 
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และ
เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับ

 มาตรา ๑๕๑  ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๔๐  ร่างพระราชบัญญตัิที่ไดร้ับ
ความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ใหน้ายกรัฐมนตรี
รอไว้ห้าวันนับแต่วันทีไ่ด้รบัร่างพระราชบัญญัติ
นั้นจากรัฐสภา ถ้าไมม่ีกรณีต้องด าเนินการตาม
มาตรา ๑๔๓ ให้น าขึ้นทูลเกล้าทลูกระหม่อม
ถวายภายในยีส่ิบวันนับแต่วันพ้นก าหนดเวลา

 มาตรา ๑๔๐๑๔๕  ร่างพระราชบญัญัติที่
ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว้ ให้นายก 
รัฐมนตรีรอไว้หา้วันนับแต่วันท่ีได้รบัร่าง
พระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มีกรณตี้อง
ด าเนินการตามมาตรา ๑๔๓๑๔๘ ให้น าขึ้น
ทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแต่



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๔๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

เป็นกฎหมายได้ ดังกลา่ว เพื่อพระมหากษตัรยิ์ทรงลงพระปรมาภไิธย 
และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับเป็นกฎหมายได ้

วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว เพื่อพระมหากษตัริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราช

กิจจานุเบกษาแล้ว ใหใ้ชบ้ังคับเป็นกฎหมายได้ 
 มาตรา ๑๕๑  ร่างพระราชบัญญัติใด พระ 
มหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทาน
คืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้
พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่าง
พระราชบัญญัตินั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยัน
ตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสอง
สภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัติ
นั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ
พระมหากษตัริยม์ิได้ทรงลงพระปรมาภไิธย
พระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้นายก 
รัฐมนตรีน าพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราช
กิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่ง
ว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 

 มาตรา ๑๕๒  ร่างพระราชบัญญตัิใด 
พระมหากษตัริยไ์ม่ทรงเห็นชอบด้วยและ
พระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบ
วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้อง
ปรึกษาเกี่ยวกับรา่งพระราชบญัญตัินั้นใหม่  ถ้า
รัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มี
อยู่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรฐัมนตรีน าร่าง
พระราชบัญญัตินั้นข้ึนทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวาย
อีกครั้งหนึ่ง  เมื่อพระมหากษตัริยม์ิได้ทรงลงพระ
ปรมาภไิธยหรือมิได้พระราชทานคนืมาภายใน
สามสิบวัน ให้นายกรัฐมนตรีน าพระราชบัญญัตินั้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมาย
ได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริยไ์ด้ทรงลงพระ
ปรมาภไิธยแล้ว 

 มาตรา ๑๔๑  ร่างพระราชบัญญตัิใด 
พระมหากษตัริยไ์ม่ทรงเห็นชอบด้วยและ
พระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบ
วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้อง
ปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม ่ถ้ารัฐสภามีมติ
ยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสยีงไมน่้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง
สองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างพระราช 
บัญญัตินั้นขึ้นทลูเกลา้ทูลกระหม่อมถวายอีกครั้ง
หนึ่ง เมื่อพระมหากษตัรยิ์มไิด้ทรงลงพระปรมาภไิธย
พระราชทานคืนมาภายในสามสิบวันให้นายก 
รัฐมนตรีน าพระราชบัญญตัินั้นประกาศในราช
กิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายไดเ้สมือน
หนึ่งว่าพระมหากษัตริยไ์ด้ทรงลงพระปรมาภไิธย
แล้ว 

 มาตรา ๑๔๑๑๔๖  ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๕๓  ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทน 
ราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือบรรดาร่าง
พระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบ
ด้วย หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทาน
คืนมา ให้เป็นอันตกไป  
 ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุด
ลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอนัเป็นการ
เลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือ

 มาตรา ๑๕๖  ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎร
สิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยบุ ให้ร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญู หรือรา่งพระราชบัญญตัิ ที่
พระมหากษตัริยไ์ม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้น
เก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมานั้น เป็นอัน
ตกไป 
 ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภา
ผู้แทนราษฎรถูกยุบ ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งท่ัวไป สภา

 มาตรา ๑๔๒  ในกรณีที่อายุของสภา
ผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยบุสภาผู้แทน 
ราษฎร ร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติม หรือรา่ง
พระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ใหค้วามเห็นชอบ 
หรือท่ีรัฐสภาให้ความเห็นชอบแลว้แต่พระมหา 
กษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยหรือเมือ่พ้นเก้าสิบวัน
แล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้เปน็อันตกไป  
 บรรดาร่างรัฐธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิ หรือ
ร่างพระราชบญัญัติทีร่ัฐสภายังมไิด้ให้ความ
เห็นชอบท่ีตกไปตามวรรคหน่ึง ถ้าคณะรัฐมนตรี

 มาตรา ๑๔๒๑๔๗  ไม่มีการแก้ไข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๕๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

วุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะพิจารณาร่างรัฐธรรมนญู
แก้ไขเพิม่เติม หรือรา่งพระราชบญัญตัิที่รัฐสภายัง
มิได้ให้ความเหน็ชอบต่อไปได ้ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้ง
ขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอภายในหก
สิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการ
เลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามมีตเิห็นชอบด้วย แต่ถ้า
คณะรัฐมนตรีมไิด้ร้องขอภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ร่างรัฐธรรมนญูแก้ไขเพิ่มเตมิ หรือร่าง
พระราชบญัญัตินัน้เป็นอันตกไป  
 การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเตมิ 
หรือร่างพระราชบัญญัติต่อไปตามวรรคสอง ให้
เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี 

ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี 
จะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติม รา่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่าง
พระราชบัญญัติ ท่ีรัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ
ต่อไปได้ ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการ
เลือกตั้งท่ัวไปร้องขอภายในหกสิบวันนับแต่วัน
เรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งท่ัวไป 
และรัฐสภามีมตเิห็นชอบด้วย  แตถ่้าคณะรัฐมนตรี
มิไดร้้องขอภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญู หรือรา่งพระราชบัญญตัินั้น 
เป็นอันตกไป  แต่ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่
ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งเข้าช่ือเสนอตามมาตรา 
๑๔๒ (๔) ที่รัฐสภายังมไิด้ให้ความเห็นชอบ ให้
รัฐสภาที่มีขึ้นภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งท่ัวไปพิจารณา
ต่อไปโดยไม่ต้องมีมติตามวรรคนี้อีก 

ที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปร้องขอต่อ
รัฐสภา เพื่อให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือ
วุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไป ถ้ารัฐสภา
เห็นชอบด้วยก็ให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือ
วุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไปได้ แต่
คณะรัฐมนตรีต้องร้องขอภายในหกสิบวันนับแต่
วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการ
เลือกตั้งท่ัวไป 
 

ส่วนที ่๘ 
การควบคุมการตรากฎหมายท่ีขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญ 

   

 มาตรา ๑๕๔  ร่างพระราชบญัญตัิใดที่
รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนท่ีนายก 
รัฐมนตรีจะน าขึ้นทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวาย
เพื่อพระมหากษตัริย์ทรงลงพระปรมาภไิธยตาม
มาตรา ๑๕๐ หรือร่างพระราชบัญญัติใดท่ี
รัฐสภาลงมตยิืนยันตามมาตรา ๑๕๑ ก่อนท่ี
นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบญัญัตินั้นขึ้น
ทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวายอีกครัง้หนึ่ง  

 มาตรา ๑๕๘  ร่างพระราชบัญญตัิใดที่
รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนท่ีนายกรัฐมนตรี
จะน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหา 
กษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๑๕๑ 
หรือร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตาม
มาตรา ๑๕๒ ก่อนท่ีนายกรัฐมนตรจีะน าร่าง
พระราชบัญญัตินั้นข้ึนทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวาย
อีกครั้งหนึ่ง 

 มาตรา ๑๔๓  ก่อนท่ีนายกรัฐมนตรีจะน า
ร่างพระราชบญัญัติใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเพื่อพระมหากษตัริย์ทรงลงพระปรมาภไิธย
ตามมาตรา ๑๔๐ หรือมาตรา ๑๔๑  
 (๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมี
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่าง

 มาตรา ๑๔๓๑๔๘  ก่อนท่ีนายกรฐัมนตรี
จะน าร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทลูเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภไิธยตามมาตรา ๑๔๐ หรือมาตรา 
๑๔๑๘๑  
 (๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมี
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิก



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๕๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มี
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  เห็นว่าร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึน้โดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอความเห็นต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือ
ประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่ง
สภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนญูเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายก 
รัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า  
 (๒) หากนายกรัฐมนตรเีห็นว่าร่างพระราช 
บัญญัตดิังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี ้หรือตราขึ้นโดยไม่ถกูต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้สง่ความเห็นเช่น
ว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้ง
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธาน
วุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า  
 ในระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัย ให้นายกรัฐมนตรีระงับการด าเนินการเพื่อ
ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้จนกว่า
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย  
 ถ้าศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่าร่างพระราช 
บัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู
นี ้หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระ 
ส าคัญ ให้ร่างพระราชบญัญัตินั้นเป็นอันตกไป  

 (๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มี
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่าง
พระราชบัญญัตดิังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถกูต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอความเห็นต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือ
ประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่ง
สภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนญูเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายก 
รัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า 
 (๒) หากนายกรัฐมนตรเีห็นว่าร่างพระราช 
บัญญัตดิังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถกูต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้สง่ความเห็นเช่น
ว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา
ทราบโดยไม่ชักช้า 
 ในระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
ให้นายกรัฐมนตรีระงับการด าเนินการทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายรา่งพระราชบญัญัตดิังกล่าวไว้
จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินจิฉัย 
 ถ้าศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่าร่าง
พระราชบัญญัตินั้นตราขึ้นโดยไม่ถกูต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ หรือวินิจฉัยว่ามี
ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูนี้ และข้อความ 
 

พระราชบัญญัตดิังกล่าว มีข้อความขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถู่กต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือ
ประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่ง
สภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ส่งความเห็นนั้นไป
ยังศาลรัฐธรรมนญูเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้
นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า 
 (๒) หากนายกรัฐมนตรเีห็นว่าร่างพระราช 
บัญญัตดิังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่า
นั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา
ทราบโดยไม่ชักช้า 
 ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน ารา่งพระราช 
บัญญัตดิังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวาย
เพื่อพระมหากษตัริย์ทรงลงพระปรมาภไิธยมไิด้  
 ถ้าศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่าร่างพระราช 
บัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู 
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคัญ 
ให้ร่างพระราชบญัญัตินั้นเป็นอันตกไป 
 ถ้าศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่าร่างพระราช 
บัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู 
แต่มิใช่กรณตีามวรรคสาม ให้ข้อความที่ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และให ้

ทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่าง
พระราชบัญญัตดิังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือ
ประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่ง
สภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไป
ยังศาลรัฐธรรมนญูเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้
นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า 
 (๒) หากนายกรัฐมนตรเีห็นว่าร่าง
พระราชบัญญัตดิังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่า
นัน้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา
ทราบโดยไม่ชักช้า 
 ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนญู นายกรฐัมนตรีจะน าร่างพระราชบญัญตัิ
ดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
พระมหากษตัริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมไิด้  
 ถ้าศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่าร่าง
พระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และขอ้ความดังกล่าว
เป็นสาระส าคัญ ให้ร่างพระราชบญัญัตินั้นเป็นอัน
ตกไป 
 ถ้าศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่าร่าง
พระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๕๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยว่าร่างพระราช 
บัญญตัินั้นมีข้อความขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูนี้
แต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้ง
นั้นเป็นอันตกไป และให้นายกรฐัมนตรีด าเนินการ
ตามมาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๕๑ แล้วแต่กรณี 
ต่อไป 

ดังกล่าวเป็นสาระส าคญั ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้น
เป็นอันตกไป 
 ถ้าศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่าร่างพระราช 
บัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญูนี้ 
แต่มิใช่กรณตีามวรรคสาม ให้ข้อความที่ขัดหรือ
แย้งนั้นเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรี
ด าเนินการตามมาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๕๒ 
แล้วแต่กรณี ต่อไป 
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้
ไม่กระทบกระเทือนสิทธิในการด าเนินการตาม
มาตรา ๒๒๐ และมาตรา ๒๒๑ 

นายกรัฐมนตรีด าเนินการตามมาตรา ๑๔๐ หรือ
มาตรา ๑๔๑ แล้วแต่กรณี  
 

รัฐธรรมนูญ แต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม ให้
ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอัน
ตกไป และให้นายกรัฐมนตรดี าเนนิการต่อไปตาม
มาตรา ๑๔๐ หรือมาตรา ๑๔๑ แล้วแต่กรณี๘๑  
 

 มาตรา ๑๕๕  บทบัญญัติมาตรา ๑๕๔  
ให้น ามาใช้บังคับกับร่างข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ท่ีสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณ ี
ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังมไิด้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาด้วยโดยอนโุลม 

  มาตรา ๑๔๔  ให้น ามาตรา ๑๔๓ มาใช้
บังคับแก่ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับ
การประชุมรัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบแล้ว 
แต่ยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยโดย
อนุโลม 

 มาตรา ๑๔๔๑๔๙  ให้น าความในมาตรา 
๑๔๓๑๔๘ มาใช้บังคับแก่ร่างข้อบงัคับการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการ
ประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุม
รัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา 
แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบแลว้ แต่ยังมิได้
ก่อนน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยโดย
อนุโลม 

ส่วนที ่๙ 
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 

ส่วนที่ ๘ 
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 

  

 มาตรา ๑๕๖  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถาม
รัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ แต่
รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบเมื่อคณะรัฐมนตรี
เห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน 
 

 มาตรา ๑๕๙  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาแตล่ะคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงาน
ในหน้าท่ีได้ และนายกรัฐมนตรหีรอืรัฐมนตรมีี
หน้าท่ีต้องตอบโดยเร็ว  แต่นายกรฐัมนตรีหรือ
รัฐมนตรีย่อมมสีิทธิที่จะไม่ตอบเมือ่คณะรัฐมนตรี 
 

 มาตรา ๑๔๕  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภามสีิทธิตั้งกระทูถ้ามรัฐมนตรี
ในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีโดยถามเป็น
หนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ตามข้อบังคับการ
ประชุมแห่งสภานั้น ๆ แตร่ัฐมนตรยี่อมมีสิทธิที่จะ
ไม่ตอบเมื่อคณะรัฐมนตรเีห็นว่าเรือ่งนั้นยังไม่ควร 
 

 มาตรา ๑๔๕๑๕๐  สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตัง้กระทู้ถาม
รัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีโดยจะ
ถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจากไ็ด ้ตามข้อบังคับ
การประชุมแห่งสภานั้น ๆ แต่รัฐมนตรีย่อมมี
สิทธิที่จะไมต่อบเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่อง



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๕๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง  ในกรณทีี่มีการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อตั้ง
กระทู้ถามในเรื่องใดเกีย่วกับงานในหน้าท่ี หรือ
การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีผู้ใด ให้เป็นหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรผีู้นั้นต้องเข้าร่วมประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อช้ีแจงหรือตอบ
กระทู้ถามในเรื่องน้ันด้วยตนเอง  เว้นแต่มีเหตุ
จ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ท าใหไ้ม่อาจเข้า
ช้ีแจงหรือตอบกระทู ้แต่ต้องแจ้งให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาทราบก่อน
หรือในวันประชุมสภาในเรื่องดังกล่าว 
 มาตรา ๑๕๗  การบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องใดที่เป็นปัญหาส าคัญที่อยู่ในความสนใจของ
ประชาชน เป็นเรื่องที่กระทบถึงประโยชน์ของ
ประเทศชาติหรือประชาชน หรือที่เป็นเรื่องเร่งด่วน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนเริ่ม
ประชุมในวันนั้นว่าจะถามนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องนั้นโดยไม่ต้องระบุค าถาม และให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในวาระการ
ประชุมวันนั้น  
 การถามและการตอบกระทูต้ามวรรคหนึ่ง
ให้กระท าได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นตั้งกระทู้ถามด้วย
วาจาเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินนั้นไดเ้รื่อง 
 

เห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับ
ความมั่นคงหรือประโยชน์ส าคญัของแผ่นดิน 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจตั้งกระทู้ถาม
สดต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้ตามที่ก าหนด
ในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรมีีหน้าที่ต้องตอบกระทู้
ถามนั้นด้วยตนเอง  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได ้

เปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ
ประโยชนส์ าคัญของแผ่นดิน 
 

นั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดินซึ่ง
อย่างน้อยต้องก าหนดให้มีการตั้งกระทู้ถามด้วย
วาจาโดยไมต่้องแจ้งล่วงหน้าไว้ด้วย 
 รัฐมนตรีย่อมมสีิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้เมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไมค่วรเปิดเผย
เพราะเกีย่วกับความปลอดภยัหรือประโยชน์
ส าคัญของแผ่นดิน 
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ละไม่เกินสามครั้ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
 มาตรา ๑๕๘  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ านวนไม่น้อยกวา่หนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิ
เข้าช่ือเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมตไิม่
ไว้วางใจนายกรัฐมนตร ีญัตติดังกล่าวต้องเสนอช่ือผู้
สมควรด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปซึ่งเป็น
บุคคลตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง ด้วย และเมื่อได้มี
การเสนอญัตติแล้ว จะมีการยุบสภาผูแ้ทนราษฎร
มิได ้เว้นแต่จะมีการถอนญตัตหิรือการลงมตินัน้
ไมไ่ด้คะแนนเสยีงตามวรรคสาม 
 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตาม
วรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นายกรัฐมนตรีที่มีพฤติการณร์่ ารวยผิดปกต ิส่อ
ไปในทางทุจริตต่อหน้าทีร่าชการ หรือจงใจฝ่า
ฝืนบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย จะ
เสนอโดยไม่มีการยื่นค าร้องขอตามมาตรา ๒๗๑ 
ก่อนมิได ้และเมื่อไดม้ีการยื่นค ารอ้งขอตาม
มาตรา ๒๗๑ แล้ว ให้ด าเนินการตอ่ไปไดโ้ดยไม่
ต้องรอผลการด าเนินการตามมาตรา ๒๗๒ 
 เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใช่
ด้วยมติใหผ้่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป
ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจหรือไม่
ไว้วางใจ การลงมติในกรณเีช่นว่านี้มิให้กระท าใน
วันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุด มติไม่ไว้วางใจ
ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  

 มาตรา ๑๖๐  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ านวนไม่น้อยกวา่หนึง่ในห้าของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเทา่ที่มีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร มีสิทธิ
เข้าช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี  ญัตติดงักล่าวต้องเสนอ
ช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
ด้วย  และเมื่อไดเ้สนอญัตติแล้ว จะยุบสภา
ผู้แทนราษฎรมไิด้  เว้นแต่จะมีการถอนญัตติหรือ
การลงมตินั้นไมไ่ด้คะแนนเสียงตามวรรคสาม 
 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตาม
วรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นายกรัฐมนตรีซึ่งมีพฤติการณร์่ ารวยผิดปกต ิส่อไป
ในทางทุจรติต่อหน้าทีร่าชการ จงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย หรอืฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างร้ายแรง 
จะเสนอโดยไม่มีการยื่นค าร้องขอตามมาตรา ๒๓๙ 
ก่อน  หรือถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินอันเล็งเห็นได้ว่าจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่เงินแผ่นดิน จะเสนอโดยไม่มีการฟ้อง
คดีต่อศาลปกครองแผนกคดีวินัยการคลังและ
การงบประมาณตามมาตรา ๒๒๙ ก่อน มิได้  และ
เมื่อไดม้ีการยื่นค าร้องขอตามมาตรา ๒๓๙ หรือมี
การฟ้องคดีตามมาตรา ๒๒๙ แล้วแต่กรณี แล้ว ให้
ด าเนินการต่อไปได ้
 เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใช่ด้วย
มติให้ผ่านระเบยีบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป ให้สภา

 มาตรา ๑๔๖  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มสีิทธิ
เข้าช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพ่ือลงมติ
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือท้ังคณะ  
 เมื่อไดม้ีการเสนอญตัตติามวรรคหนึ่งแล้ว 
จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะมี
การถอนญัตตหิรือการลงมตินั้นไมไ่ด้คะแนนเสยีง
ตามวรรคสี ่
 เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลง โดยมิใช่
ด้วยมติใหผ้่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป 
ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจหรือไม่
ไว้วางใจ การลงมติในกรณเีช่นว่านี้มิให้กระท าใน
วันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสดุลง  
 มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสยีงมากกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎร  
 รัฐมนตรีคนใดพ้นจากต าแหน่งเดมิแต่ยังคง
เป็นรัฐมนตรีในต าแหน่งอื่นภายหลังจากวันที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าช่ือตามวรรคหนึ่ง 
หรือพ้นจากต าแหน่งเดิมไม่เกินเกา้สิบวันก่อน
วันท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขา้ช่ือตามวรรค
หนึ่ง แต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในต าแหน่งอื่น ให้
รัฐมนตรีคนนั้นยังคงต้องถูกอภิปรายเพื่อลงมตไิม่
ไว้วางใจต่อไป 
 

 มาตรา ๑๔๖๑๕๑  ไม่มีการแก้ไข 
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 ในกรณีที่มตไิมไ่ว้วางใจมีคะแนนเสียงไม่
มากกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิสภาผู้แทน
ราษฎรซึ่งเข้าช่ือเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายนั้น 
เป็นอันหมดสิทธิที่จะเข้าช่ือเสนอญัตติขอเปดิ
อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
อีกตลอดสมัยประชุมนั้น  
 ในกรณีที่มตไิมไ่ว้วางใจมีคะแนนเสียง
มากกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรน าชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือตาม
วรรคหนึ่งกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป 
และมิให้น ามาตรา ๑๗๒ มาใช้บังคับ 
 มาตรา ๑๕๙  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในหกของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิ
เข้าช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล และให้น า
บทบัญญัตมิาตรา ๑๕๘ วรรคสอง วรรคสาม 
และวรรคสี ่มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 รัฐมนตรีคนใดพ้นจากต าแหน่งเดมิแต่
ยังคงเป็นรัฐมนตรีในต าแหน่งอื่นภายหลังจาก
วันท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขา้ช่ือตามวรรค
หนึ่ง  ให้รัฐมนตรีคนนั้นยังคงต้องถูกอภิปราย
เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตามวรรคหนึง่ต่อไป 
 ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับกับ
รัฐมนตรีผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งเดมิไม่เกินเก้าสิบ
วันก่อนวันท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าช่ือตาม

ผู้แทนราษฎรจัดใหม้ีการลงมติซึ่งต้องไม่กระท าใน
วันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสดุ และให้นับ
เฉพาะคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจเท่านั้น  มติไม่
ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกวา่กึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร  ท้ังนี้ เว้นแต่คณะรฐัมนตรีจะสิ้นสุด
ลงก่อนมีการลงมติดังกลา่ว 
 ในกรณีที่มตไิมไ่ว้วางใจมีคะแนนเสียงไม่
มากกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรซึ่งเข้าช่ือเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายนั้น 
เป็นอันหมดสิทธิที่จะเข้าช่ือเสนอญัตติขอเปดิ
อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมตไิมไ่ว้วางใจนายกรัฐมนตรี
อีกตลอดสมัยประชุมนั้น 
 ในกรณีที่มตไิมไ่ว้วางใจมีคะแนนเสียง
มากกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎรน าช่ือผูซ้ึ่งไดร้ับการเสนอช่ือให้ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปตามวรรคหนึ่ง 
กราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป  และมิให้น า
บทบัญญัตมิาตรา ๑๖๕ มาใช้บังคับ 
 มาตรา ๑๖๑  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในหกของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มสีิทธิ
เข้าช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล และให้น า
บทบัญญัติมาตรา ๑๖๐ วรรคสอง วรรคสาม และ
วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๕๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

วรรคหนึ่ง แต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในต าแหน่งอื่น
ด้วยโดยอนุโลม 

 รัฐมนตรีคนใดพ้นจากต าแหน่งแลว้แต่ไดร้ับ
แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีอีกภายหลังจากวันที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าช่ือเสนอญัตติตาม
วรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีคนนั้นยังคงต้องถูกอภิปราย
เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตามวรรคหนึง่ต่อไป 
 ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับกับ
รัฐมนตรีผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งไมเ่กนิเก้าสิบวันก่อน
วันท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขา้ช่ือเสนอญัตติ
ตามวรรคหนึ่ง แต่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีอีก ด้วย โดยอนโุลม 

 มาตรา ๑๖๐  ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่มิได้อยู่ในพรรคการเมืองที่สมาชิกใน
สังกัดของพรรคนั้นด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมี
จ านวนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเสนอญัตติขอเปิดอภิปราย
ทั่วไปตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙  ให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มีสิทธิเข้าช่ือเสนอญัตติขอเปิด
อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา ๑๕๘ หรือ
มาตรา ๑๕๙ ได้ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้บริหาร
ราชการแผ่นดินมาเกินกว่าสองปีแล้ว 

 มาตรา ๑๖๒  ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรซึ่งอยู่ในพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัด
ของพรรคการเมืองนั้นมไิดด้ ารงต าแหน่งรัฐมนตรมีี
จ านวนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเสนอญตัตขิอเปิดอภิปราย
ทั่วไปตามมาตรา ๑๖๐ หรือมาตรา ๑๖๑ ให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกลา่ว
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มสีิทธิเข้าช่ือเสนอญัตติขอเปดิ
อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมตไิมไ่ว้วางใจนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา ๑๖๐ หรือ
มาตรา ๑๖๑ ได้ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้บริหาร
ราชการแผ่นดินมาเกินกว่าสองปีแล้ว 

  

   มาตรา ๑๔๗  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร จะ
เข้าช่ือกันเพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อ
คณะรัฐมนตรี โดยไมม่ีการลงมติกไ็ด้ 

 มาตรา ๑๔๗๑๕๒  ไม่มีการแก้ไข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๕๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 มาตรา ๑๖๑  สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าช่ือขอเปิด
อภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลง
ข้อเท็จจริงหรือช้ีแจงปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ  
 การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะ
กระท าได้ครั้งเดียวในสมยัประชุมหนึ่ง 

 มาตรา ๑๖๓  สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มสีิทธิเข้าช่ือเสนอญัตติขอ
เปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรี
แถลงข้อเท็จจริงหรือช้ีแจงปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดินโดยไมม่ีการลงมต ิ
 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตาม
มาตรานี้ จะกระท าไดค้รั้งเดยีวในสมัยประชุมหนึ่ง 

 มาตรา ๑๔๘  สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มสีิทธิเข้าช่ือขอเปิด
อภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพื่อให้คณะรัฐมนตรี
แถลงข้อเท็จจริงหรือช้ีแจงปัญหาส าคัญเกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผ่นดินโดยไมม่ีการลงมติ  
 

 มาตรา ๑๔๘๑๕๓  ไม่มีการแกไ้ข 

   มาตรา ๑๔๙  การเสนอญัตติขอเปิด
อภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๔๖ มาตรา ๑๔๗ 
หรือมาตรา ๑๔๘ แล้วแต่กรณี ใหก้ระท าได้ปีละ
หนึ่งครั้ง 
 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเปิด
อภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๔๖ ทีส่ิ้นสุดลงด้วย
มติให้ผ่านระเบยีบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป 

 มาตรา ๑๔๙๑๕๔  การเสนอญัตติขอเปิด
อภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๔๖๑๕๑ มาตรา 
๑๔๗๑๕๒ หรือมาตรา ๑๔๘๑๕๓ แล้วแต่กรณี 
ให้กระท าได้ปีละหนึ่งครั้ง 
 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเปิด
อภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๔๖๑๕๑ ที่สิ้นสุดลง
ด้วยมติใหผ้่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป  

   มาตรา ๑๕๐  ในกรณีที่มีปัญหาส าคัญ
เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภยัหรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ สมควรที่จะปรึกษาหารือร่วมกันระหว่าง
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ผู้น าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎรจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มี
การเปิดอภิปรายทั่วไปในท่ีประชุมรัฐสภาก็ได้ ใน
กรณีนี้ ประธานรัฐสภาต้องด าเนินการให้มีการ
ประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง 
แต่รัฐสภาจะลงมติในปญัหาที่อภิปรายมไิด ้
 การประชุมตามวรรคหนึ่งให้ประชุมลับ 
และคณะรัฐมนตรีมีหน้าท่ีต้องเข้าร่วมประชุมด้วย 

 มาตรา ๑๕๐๑๕๕  ไม่มีการแกไ้ข 

ส่วนที่ ๕ 
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๕๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 มาตรา ๑๓๖  ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภา
ประชุมร่วมกัน  
 (๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๙  
 (๒) การปฏญิาณตนของผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑  
 (๓) การรับทราบการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎ
มณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสนัตติวงศ์ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๗ มาตรา ๒๒  
 (๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบใน
การสืบราชสมบตัิตามมาตรา ๒๓  
 (๕) การมีมติให้รัฐสภาพิจารณาเรือ่งอื่นใน
สมัยประชุมสามัญนติิบัญญัตไิด้ตามมาตรา ๑๒๗ 
 (๖) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมยั
ประชุมตามมาตรา ๑๒๗  
 (๗) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๘  
 (๘) การตราข้อบังคับการประชุมรฐัสภา
ตามมาตรา ๑๓๗ 
 (๙) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่าง
พระราชบัญญัตติามมาตรา ๑๔๕ 
 (๑๐) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูหรือร่างพระราชบัญญตัิ
ใหม่ตามมาตรา ๑๕๑ 
 (๑๑) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูหรือร่างพระราชบัญญตัิ
ต่อไปตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง  

 มาตรา ๑๔๐  ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภา
ประชุมร่วมกัน 
 (๑) การใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๙ 
 (๒) การปฏญิาณตนของผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑ 
 (๓) การรับทราบการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎ
มณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสนัตติวงศ์ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๒ 
 (๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบใน
การสืบราชสมบตัิตามมาตรา ๒๓ 
 (๕) การมีมติให้รัฐสภาพิจารณาเรือ่งอื่นใน
สมัยประชุมสามัญนติิบัญญัตไิด้ตามมาตรา ๑๓๒ 
วรรคสี ่
 (๖) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมยั
ประชุมตามมาตรา ๑๓๒ วรรคหก 
 (๗) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๓๓ 
 (๘) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตาม
มาตรา ๑๔๑ 
 (๙) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่าง
พระราชบัญญัตติามมาตรา ๑๔๖ 
 (๑๐) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูหรือร่างพระราชบัญญตัิใหม่
ตามมาตรา ๑๕๒ 
 (๑๑) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญตั ิ
 

 มาตรา ๑๕๑  ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภา
ประชุมร่วมกัน 
 (๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองคต์ามมาตรา ๑๗ 
 (๒) การปฏญิาณตนของผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๙ 
 (๓) การรับทราบการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎ
มณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสนัตติวงศ์ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐  
 (๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบใน
การสืบราชสมบตัิตามมาตรา ๒๑  
 (๕) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมยั
ประชุมตามมาตรา ๑๑๖ 
 (๖) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๑๗ 
 (๗) การพิจารณารา่งพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูตามมาตรา ๑๒๗ (๔) 
 (๘) การปรึกษาร่างพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูหรือร่างพระราชบัญญตัิใหม่
ตามมาตรา ๑๔๑  
 (๙) การพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
มาตรา ๑๔๒ 
 (๑๐) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 
๑๕๐ และมาตรา ๑๖๐ 
 (๑๑) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
ตามมาตรา ๑๕๒ 
 (๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๕๗ 
 (๑๓) การให้ความเห็นชอบในการประกาศ
สงครามตามมาตรา ๑๗๒ 

 มาตรา ๑๕๑๑๕๖  ในกรณีต่อไปนี้ ให้
รัฐสภาประชุมร่วมกัน 
 (๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองคต์ามมาตรา ๑๗ 
 (๒) การปฏญิาณตนของผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๙ 
 (๓) การรับทราบการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎ
มณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสนัตติวงศ์ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐  
 (๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบใน
การสืบราชสมบตัิตามมาตรา ๒๑  
 (๕) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมยั
ประชุมตามมาตรา ๑๑๖๑๒๑ 
 (๖) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา 
๑๑๗๑๒๒ 
 (๗) การพิจารณารา่งพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูตามมาตรา ๑๒๗ (๔)๑๓๒ 
 (๘) การปรึกษาร่างพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูหรือร่างพระราชบัญญตัิใหม่
ตามมาตรา ๑๔๑๑๔๖  
 (๙) การพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
มาตรา ๑๔๒๑๔๗ 
 (๑๐) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 
๑๕๐๑๕๕ และมาตรา ๑๖๐๑๖๕ 
 (๑๑) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
ตามมาตรา ๑๕๒๑๕๗ 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๕๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๗๖  
 (๑๓) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 
๑๗๙  
 (๑๔) การให้ความเห็นชอบในการประกาศ
สงครามตามมาตรา ๑๘๙  
 (๑๕) การรับฟังค าช้ีแจงและการให้ความ
เห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐  
 (๑๖) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูตาม
มาตรา ๒๙๑ 

ประกอบรัฐธรรมนญู หรือรา่งพระราชบัญญตัิ
ต่อไปตามมาตรา ๑๕๖ วรรคสอง 
 (๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๖๘ 
วรรคหนึ่ง 
 (๑๓) การให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตาม
มาตรา ๑๗๐ 
 (๑๔) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๗๑ 
 (๑๕) การให้ความเห็นชอบในการประกาศ
สงครามตามมาตรา ๑๘๒ 
 (๑๖) การรับฟังค าช้ีแจงและการให้ความ
เห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๘๓ 
 (๑๗) การมีมติให้ถอดถอนบุคคลออกจาก
ต าแหน่งตามมาตรา ๒๔๐ 
 (๑๘) การมีมติให้ความเห็นชอบให้
บทบัญญัติในภาค ๔ การปฏิรูปและการสรา้ง
ความปรองดอง ยังคงใช้บังคับอยู่ต่อไป ตาม
มาตรา ๒๕๘ (๒)  
 (๑๙) การแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูตาม
มาตรา ๒๗๐ และมาตรา ๒๗๑ 
 (๒๐) กรณีอื่นตามที่บัญญตัิไว้ในรฐัธรรมนญูนี ้

 (๑๔) การรับฟังค าช้ีแจงและการให้ความ
เห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๓  
 (๑๕) การแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูตาม
มาตรา ๒๕๓ 
 

 (๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๕๗๑๖๒ 
 (๑๓) การให้ความเห็นชอบในการประกาศ
สงครามตามมาตรา ๑๗๒๑๗๗ 
 (๑๔) การรับฟังค าช้ีแจงและการให้ความ
เห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๓๑๗๘  
 (๑๕) การแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูตาม
มาตรา ๒๕๓๒๕๖ 
 (๑๖) กรณีอื่นตามที่บัญญตัิไว้ใน
รัฐธรรมนูญ 
 

 มาตรา ๑๓๗  ในการประชุมร่วมกันของ
รัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับการประชุมรฐัสภา ใน
ระหว่างที่ยังไมม่ีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ให้
ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดย
อนุโลมไปพลางก่อน  
 ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้น า
บทที่ใช้แก่สภาทั้งสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้น

 มาตรา ๑๔๑  ในการประชุมร่วมกันของ
รัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับการประชุมรฐัสภา  ใน
ระหว่างที่ยังไมม่ีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ให้ใช้
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลม
ไปพลางก่อน 
 
 

 มาตรา ๑๕๒  ในการประชุมร่วมกันของ
รัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับการประชุมรฐัสภา ใน
ระหว่างที่ยังไมม่ีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ให้
ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดย
อนุโลมไปพลางก่อน 
 ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้น าบท
ที่ใช้แก่สภาทั้งสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่

 มาตรา ๑๕๒๑๕๗  ไม่มีการแกไ้ข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๖๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

แต่ในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธกิาร กรรมาธิการซึ่ง
ตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมี
จ านวนตามหรือใกล้เคยีงกับอัตราส่วนของ
จ านวนสมาชิกของแต่ละสภา 
 

 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๑๓๘ วรรคสาม
และวรรคสี่ มาใช้บังคับกับการตราข้อบังคับการ
ประชุมรัฐสภาด้วย โดยอนุโลม  
 ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้น าบท
ที่ใช้แก่สภาทั้งสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่
ในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งตั้ง
จากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจ านวน
ตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิก
ของแต่ละสภา 

ในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่ง
ตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมี
จ านวนตามหรือใกล้เคยีงกับอัตราส่วนของ
จ านวนสมาชิกของแต่ละสภา 
 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๖๑ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

หมวด ๙ 
คณะรัฐมนตรี 

หมวด ๔ 
คณะรัฐมนตรี 

หมวด ๘ 
คณะรัฐมนตรี 

ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๗๑  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน
สามสิบห้าคน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่
บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบ
ร่วมกัน 
 นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรซึ่งไดร้ับแต่งตั้งตามมาตรา ๑๗๒ 
 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
 นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกัน
เกินกว่าแปดปีมไิด ้

 มาตรา ๑๖๔  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน
สามสิบห้าคน ประกอบเป็นคณะรฐัมนตรี มีหนา้ที่
บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผดิชอบ
ร่วมกัน   
 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
 นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกัน
เกินกว่าแปดปีมไิด ้
 

 มาตรา ๑๕๓  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบ
ห้าคน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตร ีมีหน้าท่ี
บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผดิชอบ
ร่วมกัน 
 นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภา
ผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๔ 
 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
 นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้ว
เกินแปดปีมไิด ้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันหรือไม ่

 มาตรา ๑๕๓๑๕๘  พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรอีื่นอีกไม่เกิน
สามสิบห้าคน ประกอบเป็นคณะรฐัมนตรี มี
หน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดินตามหลักความ
รับผิดชอบร่วมกัน 
 นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภา
ผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา 
๑๕๔๑๕๙ 
 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตัง้นายกรัฐมนตร ี
 นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้ว
เกินแปดปีมไิด ้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิใหน้ับรวม
ระยะเวลาในระหว่างท่ีอยู่ปฏิบตัิหน้าท่ีต่อไปหลัง
พ้นจากต าแหน่ง 

 มาตรา ๑๗๒  ใหส้ภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกตาม
มาตรา ๑๒๗  
 การเสนอช่ือบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรตีามวรรคหนึ่ง ต้องมีสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน 
ราษฎรรับรอง  

 มาตรา ๑๖๕  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มสีิทธิ
เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรใหค้วามเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรไดร้ับแต่งตั้งเป็นนายกรฐัมนตรี ซึ่งสภา
ผู้แทนราษฎรต้องมีมติให้แล้วเสรจ็ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันท่ีมีการเรียกประชุมรฐัสภาเป็นครั้ง
แรกตามมาตรา ๑๓๒ มติดังกลา่วต้องมีคะแนน
เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  แต่ในกรณีที่

 มาตรา ๑๕๔  ใหส้ภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น
นายกรัฐมนตร ีจากบคุคลซึ่งมคีณุสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕๕ และเป็นผู้มี
ช่ืออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตาม
มาตรา ๘๓ เฉพาะจากบญัชีรายชือ่ของพรรค
การเมืองที่มีสมาชิกไดร้ับเลือกเปน็สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละหา้ของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
 

 มาตรา ๑๕๔๑๕๙  ให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึง่สมควรได้รับ
แต่งตั้งเป็นนายกรฐัมนตรีจากบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิ
และไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕๕๑๖๐ 
และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
แจ้งไว้ตามมาตรา ๘๓๘๘ เฉพาะจากบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือก
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
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 มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบด้วย
ในการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตร ีต้อง
มีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร การลง
มติในกรณีเช่นว่านี้ให้กระท าโดยการลงคะแนน
โดยเปดิเผย 
 

บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือมิได้เป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎร การลงมติในกรณีเช่นว่านี้ให้
กระท าโดยการลงคะแนนโดยเปดิเผย 
 ในกรณีที่พ้นก าหนดสามสิบวันตามวรรค
หนึ่งแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีบคุคลใดได้รับคะแนนเสียง
เห็นชอบให้ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตาม
วรรคหนึ่ง ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งใหม่ภายในสิบห้าวนันับแต่วันท่ีครบ
ก าหนดสามสิบวันดังกล่าว  ในกรณีนี้ หากปรากฏ
ว่ายังไม่มีบุคคลใดไดร้ับคะแนนเสยีงเห็นชอบให้
ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้
สภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นอันสิ้นอายุ และให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการ
เลือกตั้งท่ัวไปโดยไม่ต้องตราพระราชกฤษฎีกาตาม
มาตรา ๑๑๔ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้อง
ประกาศก าหนดวันเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับ
แต่วันท่ีสภาผู้แทนราษฎรนั้นสิ้นอายุ และวัน
เลือกตั้งนั้นต้องก าหนดเป็นวันเดยีวกันท่ัว
ราชอาณาจักร  

 การเสนอช่ือตามวรรคหนึ่งต้องมีสมาชิก
รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
 มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการ
แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องกระท า
โดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียง
มากกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
 

ห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร  
 การเสนอช่ือตามวรรคหน่ึงต้องมีสมาชิก
รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
 มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการ
แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องกระท า
โดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียง
มากกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
 

 มาตรา ๑๗๓  ในกรณีที่พ้นก าหนดสามสิบ
วันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มาประชุมเป็นครั้งแรก
แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียง
เห็นชอบให้ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๑๗๒ วรรคสาม ให้ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎรน าความขึ้นกราบบังคมทูลภายในสิบห้าวัน

 มาตรา ๑๖๕ วรรคสอง  ในกรณีที่พ้นก าหนด
สามสิบวันตามวรรคหนึ่งแล้ว ไมป่รากฏว่ามีบุคคลใด
ไดร้ับคะแนนเสยีงเห็นชอบใหไ้ดร้ับแต่งตั้งเป็นนายก 
รัฐมนตรตีามวรรคหนึง่ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ด าเนนิการตามวรรคหนึ่งใหมภ่ายในสิบหา้วันนับแต่
วันที่ครบก าหนดสามสบิวันดังกลา่ว  ในกรณีนี้ หาก
ปรากฏว่ายังไม่มีบุคคลใดได้รบัคะแนนเสียงเหน็ชอบ
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นับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาดังกล่าวเพื่อทรงมีพระ
บรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียง
สูงสุดเป็นนายกรัฐมนตรี 

ให้ได้รับแต่งตัง้เปน็นายกรัฐมนตรตีามวรรคหนึ่ง ให้
สภาผู้แทนราษฎรนัน้เปน็อันสิ้นอาย ุและใหม้ีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้ง
ทั่วไปโดยไม่ต้องตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 
๑๑๔ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประกาศ
ก าหนดวันเลอืกตั้งภายในสีส่ิบหา้วันนับแต่วันทีส่ภา
ผู้แทนราษฎรนัน้สิน้อาย ุและวนัเลือกตั้งนั้นตอ้ง
ก าหนดเป็นวันเดยีวกันทัว่ราชอาณาจักร 

 มาตรา ๑๗๔  รัฐมนตรตี้องมีคณุสมบัติ
และไม่มลีักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสามสิบห้าปีบรบิูรณ ์ 
 (๓) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตรี
หรือเทียบเท่า  
 (๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๒ 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) 
หรือ (๑๔)  
 (๕) ไม่เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกโดยได้
พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีก่อนได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่ใน
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ 
 (๖) ไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเป็น
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสดุลงมาแล้วยัง
ไม่เกินสองปีนับถึงวันท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นรัฐมนตร ี

 มาตรา ๑๖๖  รัฐมนตรีต้องมีคณุสมบัติ
และไม่มลีักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสามสิบห้าปีบรบิูรณ ์
 (๓) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตรี
หรือเทียบเท่า 
 (๔) ไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๘ 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๒) (๑๓) 
(๑๔) หรือ (๑๕)  
 (๕) เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกโดยได้พ้น
โทษมายังไม่ถึงสามปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี  
เว้นแต่ในความผดิอันได้กระท าโดยประมาท 
ความผิดลหโุทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 (๖) เคยเป็นสมาชิกวฒุิสภาซึ่งสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงมาแล้วยังไมเ่กินสองปีนับถึงวันท่ีได้รับ
แต่งตั้งเป็นรัฐมนตร ี
 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรตี้องแสดง
ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ย้อนหลังเป็น
เวลาสามปีต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบ 
 

 มาตรา ๑๕๕  รัฐมนตรีต้อง 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสามสิบห้าป ี
 (๓) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตรี
หรือเทียบเท่า 
 (๔) มีความซื่อสัตยส์ุจรติเป็นท่ีประจักษ์ 
 (๕) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝนืหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างร้ายแรง 
 (๖) ไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๓ 
 (๗) ไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้
คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ 
เว้นแต่ในความผดิอันได้กระท าโดยประมาท 
ความผิดลหโุทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 (๘) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุ
กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๑ 
หรือมาตรา ๑๘๒ มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวัน
แต่งตั้ง 
 

 มาตรา ๑๕๕๑๖๐  รัฐมนตรตี้อง 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสามสิบห้าป ี
 (๓) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตรี
หรือเทียบเท่า 
 (๔) มีความซื่อสัตยส์ุจรติเป็นท่ีประจักษ์ 
 (๕) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝนืหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างร้ายแรง 
 (๖) ไม่มีลกัษณะต้องหา้มตามมาตรา ๙๓๙๘ 
 (๗) ไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้
คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ 
เว้นแต่ในความผดิอันได้กระท าโดยประมาท 
ความผิดลหโุทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 (๘) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุ
กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 
๑๘๑๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๒๑๘๗ มาแล้วยังไม่
ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง 
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๑๖๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ปรามการทุจริตแห่งชาติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตร ี
 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรจีะเปน็สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะ 
เดียวกันมไิด้  แต่ในกรณีที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรซึ่งไดร้ับแต่งตั้งเป็นนายกรฐัมนตรีหรือ
รัฐมนตรีให้พ้นจากต าแหน่งสมาชกิสภาผู้แทน
ราษฎรในวันท่ีมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง 

 มาตรา ๑๗๕  ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรี
ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วย
ถ้อยค า ดังต่อไปนี้  
 “ข้าพระพุทธเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอถวาย
สัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจา้จะจงรักภักดตี่อ
พระมหากษตัริย์  และจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ เพื่อประโยชน์ของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตัิตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 

 มาตรา ๑๖๗  ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรี
ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วย
ถ้อยค า ดังต่อไปนี ้
 “ข้าพระพุทธเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอถวาย
สัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจา้จะจงรักภักดตี่อ
พระมหากษตัริย์ และจะปฏิบัตหินา้ที่ด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ยึดมั่นในจริยธรรม เพื่อประโยชน์
ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกประการ” 

 มาตรา ๑๕๖  ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรี
ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วย
ถ้อยค า ดังต่อไปนี ้
 “ข้าพระพุทธเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอถวาย
สัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจา้จะจงรักภักดตี่อ
พระมหากษตัริย์ และจะปฏิบัตหินา้ที่ด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ เพื่อประโยชน์ของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตัิตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 

 มาตรา ๑๕๖๑๖๑  ก่อนเข้ารับหน้าท่ี 
รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏญิาณต่อพระมหากษัตริย์
ด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี ้
 “ข้าพระพุทธเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอถวาย
สัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจา้จะจงรักภักดตี่อ
พระมหากษตัริย์ และจะปฏิบัตหินา้ที่ด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ เพื่อประโยชน์ของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตัิตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 ในกรณีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
คณะรัฐมนตรีปฏิบตัิหน้าที่ไปพลางก่อนท่ีจะถวาย
สัตย์ปฏิญาณ ให้คณะรัฐมนตรีนั้นด าเนินการตาม
มาตรา ๑๖๒ วรรคสองได้  ในกรณีเช่นนี้ ให้
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๘ (๑) พ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีนับแต่วันท่ีโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมดังกล่าว 

 มาตรา ๑๗๖  คณะรัฐมนตรีที่จะเข้า
บริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาและช้ีแจงการด าเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐตามมาตรา ๗๕ โดยไม่มีการลง

 มาตรา ๑๖๘  คณะรัฐมนตรีที่จะเข้า
บริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาและต้องช้ีแจงต่อรัฐสภาใหชั้ดเจนว่าจะ
ด าเนินการในเรื่องใด ในระยะเวลาใด เพ่ือบริหาร

 มาตรา ๑๕๗  คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหาร
ราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งต้อง
สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องช้ีแจงแหล่งที่มาของ

 มาตรา ๑๕๗๑๖๒  ไม่มีการแกไ้ข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๖๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

มติความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันเข้ารับหน้าท่ี และเมื่อแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาแล้วต้องจัดท าแผนการบรหิารราชการ
แผ่นดิน เพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ
แต่ละปตีามมาตรา ๗๖ 
 ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง 
หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งหาก
ปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญ
ของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะ
ด าเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จ าเป็นก็ได้ 

ราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหง่รัฐ โดยไม่มีการลงมติความไวว้างใจ  ท้ังนี้ 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าท่ี  
 ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง 
หากมีกรณีที่ส าคญัและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งหาก
ปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชนส์ าคัญ
ของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารบัหน้าท่ีจะ
ด าเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จ าเป็นก็ได ้

รายได้ที่จะน ามาใช้จ่ายในการด าเนินนโยบาย โดย
ไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันเข้ารับหน้าที่ 
 ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง 
หากมีกรณีที่ส าคญัและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งหาก
ปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชนส์ าคัญ
ของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารบัหน้าท่ีจะ
ด าเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จ าเป็นกไ็ด ้
 

 มาตรา ๑๗๗  รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้า
ประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมสภา และในกรณีที่สภาผู้แทน 
ราษฎรหรือวุฒิสภามีมติให้เข้าประชุมในเรื่องใด 
รัฐมนตรีต้องเข้าร่วมประชุม และให้น าเอกสิทธิ์ท่ี
บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถ้ารัฐมนตรี
ผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะเดียวกัน
ด้วย  ห้ามมิใหร้ัฐมนตรผีู้นั้นออกเสยีงลงคะแนนใน
เรื่องทีเ่กี่ยวกับการด ารงต าแหน่ง การปฏิบัตหิน้าที่
หรือการมสี่วนไดเ้สียในเรื่องนั้น 

 มาตรา ๑๖๙  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ต้องให้ความส าคญักับการเข้าร่วมประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และย่อมมสีิทธิ
แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคดิเห็นในท่ี
ประชุมสภา  และให้น าเอกสิทธิ์ท่ีบัญญัตไิว้ใน
มาตรา ๑๓๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๑๕๘  รัฐมนตรีย่อมมสีิทธิเข้า
ประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในท่ีประชุมสภา แต่ไม่มีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนนเว้นแตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนใน
สภาผู้แทนราษฎรในกรณีที่รัฐมนตรีผู้นั้นเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย และให้น าเอกสิทธ์ิ
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๑๕๘๑๖๓  รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้า
ประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในท่ีประชุมสภาแต่ไม่มสีิทธิออกเสียง
ลงคะแนน เว้นแต่เป็นการออกเสยีงลงคะแนนใน
สภาผู้แทนราษฎรในกรณีที่รัฐมนตรีผู้นั้นเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย และให้น าเอกสิทธ์ิ
ที่บัญญัตไิว้ในมาตรา ๑๑๙๑๒๔ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 มาตรา ๑๗๘  ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน รัฐมนตรีต้องด าเนินการตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลง
ไว้ตามมาตรา ๑๗๖ และต้องรับผิดชอบต่อสภา
ผู้แทนราษฎรในหน้าที่ของตน รวมทั้งต้อง
รับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของ
คณะรัฐมนตรี 

 มาตรา ๑๗๐  ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน รัฐมนตรตี้องด าเนินการตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้  
ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ทีร่ัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว 
และต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในหน้าท่ี 
 

 มาตรา ๑๕๙  ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน คณะรัฐมนตรตี้องด าเนินการตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ
นโยบายที่ได้แถลงไวต้่อรัฐสภา และต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) ปฏิบัติหน้าท่ีและใช้อ านาจด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ เสียสละ เปิดเผย และมีความ

 มาตรา ๑๕๙๑๖๔  ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน คณะรัฐมนตรตี้องด าเนินการตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ
นโยบายที่ได้แถลงไวต้่อรัฐสภา และต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) ปฏิบัติหน้าท่ีและใช้อ านาจด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ เสียสละ เปิดเผย และมีความ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๖๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ของตน  รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภา
ในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี 

รอบคอบและระมดัระวังในการด าเนินกิจการ 
ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสดุของประเทศและ
ประชาชนส่วนรวม 
 (๒) ใช้จ่ายเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด 
 (๓) ยึดถือและปฏิบัตติามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 (๔) สร้างเสรมิให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างผาสุก 
 รัฐมนตรีต้องรับผดิชอบต่อสภาผูแ้ทนราษฎร
ในเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของตน รวมทั้ง
ต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการก าหนด
นโยบายและการด าเนินการตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตร ี

รอบคอบและระมดัระวังในการด าเนินกิจการ 
ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสดุของประเทศและ
ประชาชนส่วนรวม 
 (๒) ใชจ้่ายรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับ
เงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวนิัยการเงินการ
คลังของรัฐอย่างเคร่งครดั 
 (๓) ยึดถือและปฏิบัตติามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 (๔) สร้างเสรมิให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ผาสุก และสามัคคี
ปรองดองกัน 
 รัฐมนตรีต้องรับผดิชอบต่อสภาผูแ้ทนราษฎร
ในเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของตน รวมทั้ง
ต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการก าหนด
นโยบายและการด าเนินการตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตร ี

 มาตรา ๑๗๙  ในกรณีที่มีปญัหาส าคญั
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินทีค่ณะรัฐมนตรี
เห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไป
ยังประธานรฐัสภาขอใหม้ีการเปดิอภปิรายทั่วไปในที่
ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้  ในกรณีเช่นว่านี้ 
รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมไิด ้

 มาตรา ๑๗๑  ไม่มีการแก้ไข 
 

 มาตรา ๑๖๐  ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๖๐๑๖๕  ไม่มกีารแก้ไข 

  มาตรา ๑๗๒  นายกรัฐมนตรีอาจเสนอขอ
ความไว้วางใจในการบรหิารราชการแผ่นดินจาก
สภาผู้แทนราษฎรได้ เมื่อประธานสภาผู้แทน 
ราษฎรไดร้ับเรื่องแล้ว ให้จัดให้มีการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาลงมติภายในเจ็ดวันนับ

  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๖๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

แต่วันท่ีนายกรัฐมนตรียื่นเรื่องดังกล่าว  แต่นายก 
รัฐมนตรีจะเสนอขอความไว้วางใจตามมาตรานี้
เมื่อมีการเข้าช่ือกันเสนอญตัติขอเปิดอภิปราย
ทั่วไปเพื่อลงมตไิมไ่ว้วางใจนายกรฐัมนตรตีาม
มาตรา ๑๖๐ แล้วมิได ้
 ในกรณีที่มตไิว้วางใจมีคะแนนเสียงน้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎร นายกรัฐมนตรีจะกราบบังคมทลู
ให้พระมหากษัตริย์ทรงยุบสภาผู้แทนราษฎรตาม
มาตรา ๑๑๕ ก็ได้  

 มาตรา ๑๖๕  ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งย่อม
มีสิทธิออกเสียงประชามต ิ
 การจัดให้มีการออกเสยีงประชามติให้
กระท าได้ในเหต ุดังต่อไปนี ้
 (๑) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรเีห็นว่ากิจการ
ในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไ์ด้เสียของ
ประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษา
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออก
เสียงประชามตไิด ้
 (๒) ในกรณีที่มีกฎหมายบญัญตัิใหม้ีการ
ออกเสียงประชามต ิ
 การออกเสียงประชามติตาม (๑) หรือ (๒) 
อาจจัดให้เป็นการออกเสียงเพื่อมีข้อยุติโดยเสียง
ข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติในปัญหาที่
จัดให้มีการออกเสียงประชามติ หรือเป็นการออก 
 

 มาตรา ๖๗  บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตัง้ย่อมมี
ส่วนร่วมตัดสินใจโดยการออกเสยีงประชามติใน
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรอืในกรณีที่มี
ประกาศพระบรมราชโองการให้มกีารออกเสียง
ประชามตเินื่องจากเป็นเรื่องที่อาจกระทบถึง
ประโยชนไ์ด้เสียของชาติหรือประชาชน หรือใน
กรณีที่รัฐธรรมนญูหรือกฎหมายบญัญัติใหม้ีการ
ออกเสียงประชามติ  ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยการออกเสยีงประชามต ิ
 การออกเสียงประชามตติามวรรคหนึ่งอาจ
จัดให้เป็นการออกเสียงเพื่อมีข้อยตุิในปัญหาที่จัด
ให้มีการออกเสยีงประชามติ หรือเป็นการออก
เสียงเพื่อให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีก็ได้  เว้น
แต่จะมีกฎหมายบัญญตัิไวเ้ป็นอยา่งอื่น 
 การออกเสียงประชามตติ้องเป็นการให้ออก
เสยีงในกจิการตามที่จดัให้มกีารออกเสยีงประชามติ  
และการจัดให้มีการออกเสยีงประชามติในเรื่องที่
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูหรือเกีย่วกับตัวบุคคล

 มาตรา ๑๖๑  ในกรณีทีม่ีเหตุอันสมควร 
คณะรัฐมนตรีจะขอให้มีการออกเสียงประชามติ
ในเรื่องใดอันมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบคุคลหรือคณะบุคคลใดได้ 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 

 มาตรา ๑๖๑๑๖๖  ไม่มีการแกไ้ข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๖๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

เสียงเพื่อให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีก็ได ้ เว้น
แต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ 
 การออกเสียงประชามตติ้องเป็นการให้
ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในกิจการ
ตามที่จัดใหม้ีการออกเสียงประชามต ิและการ
จัดการออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ หรือเกี่ยวกับตัวบคุคลหรือคณะ
บุคคล จะกระท ามไิด ้
 ก่อนการออกเสียงประชามต ิรัฐตอ้ง
ด าเนินการให้ข้อมลูอย่างเพียงพอ และให้บุคคล
ฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบกับกิจการนั้น มี
โอกาสแสดงความคดิเห็นของตนได้อย่างเท่า
เทียมกัน  
 หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ
ให้เปน็ไปตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ก าหนดรายละเอียดเกีย่วกับวิธีการออกเสียง
ประชามต ิระยะเวลาในการด าเนนิการ และ
จ านวนเสียงประชามติ เพื่อมีข้อยตุิ 

หรือกลุ่มบคุคล จะกระท ามิได ้ เว้นแต่ที่มีบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญนี ้
 

 มาตรา ๑๘๐  รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจาก
ต าแหน่ง เมื่อ  
 (๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรฐัมนตรี
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒  
 (๒) อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสดุลงหรือมี
การยุบสภาผู้แทนราษฎร  
 (๓) คณะรัฐมนตรีลาออก  
 ในกรณีที่ความเป็นรัฐมนตรีของนายก 
รัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ (๑) (๒) (๓) 

 มาตรา ๑๗๓  รัฐมนตรีทั้งคณะพน้จาก
ต าแหน่ง เมื่อ 
 (๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรฐัมนตรี
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๗๕ 
 (๒) สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทน 
ราษฎรถูกยุบ 
 (๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
 ในกรณีที่ความเป็นรัฐมนตรีของนายก 
รัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๗๕ (๑) (๒) (๓) 

 มาตรา ๑๖๒  รัฐมนตรีทั้งคณะพน้จาก
ต าแหน่ง เมื่อ 
 (๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรฐัมนตรี
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๖๕ 
 (๒) อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสดุลงหรือมี
การยุบสภาผู้แทนราษฎร 
 (๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
 (๔) ศาลรัฐธรรมนญูมีค าวินจิฉัยตามมาตรา 
๑๓๙ 

 มาตรา ๑๖๒๑๖๗  รัฐมนตรีทั้งคณะพ้น
จากต าแหน่ง เมื่อ 
 (๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรฐัมนตรี
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๖๕๑๗๐ 
 (๒) อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสดุลงหรือมี
การยุบสภาผู้แทนราษฎร 
 (๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
 (๔) ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินจิฉัยพ้นจาก
ต าแหน่งเพราะเหตตุามมาตรา ๑๓๙๑๔๔ 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๖๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

(๔) (๕) (๗) หรือ (๘) ให้ด าเนินการตามมาตรา 
๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนโุลม 

(๔) (๖) (๘) หรือ (๙) ให้ด าเนินการตามมาตรา 
๑๖๕ โดยอนุโลม 

 เมื่อรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งตาม 
(๑) (๓) หรือ (๔) ให้ด าเนินการเพือ่ให้มีคณะ 
รัฐมนตรีขึ้นใหม่ตามมาตรา ๑๕๓ และมาตรา 
๑๕๔  

 เมื่อรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งตาม 
(๑) (๓) หรือ (๔) ให้ด าเนินการเพือ่ให้มี
คณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่ตามมาตรา ๑๕๓๑๕๘ และ
มาตรา ๑๕๔๑๕๙  

   มาตรา ๑๖๓  ให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจาก
ต าแหน่ง อยู่ปฏิบัติหนา้ที่ต่อไป ภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ในกรณีพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 
๑๖๒ (๑) (๒) หรือ (๓) ให้อยู่ปฏิบตัิหน้าที่ต่อไป
จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
เว้นแต่ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่ง
ตามมาตรา ๑๖๒ (๑) เพราะเหตุขาดคุณสมบตัิ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๓ หรือ
มาตรา ๑๕๕ (๔) หรือ (๕) นายกรัฐมนตรีจะอยู่
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปมไิด้  
 (๒) ในกรณีพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 
๑๖๒ (๔) คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่งจะอยู่
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปมไิด้  
 ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีอยู่ปฏิบัตหิน้าท่ี
ต่อไปมไิด้ตาม (๒) หรือคณะรัฐมนตรีที่อยู่ปฏิบตัิ
หน้าท่ีต่อไปลาออกท้ังคณะ และเป็นกรณีที่ไม่
อาจด าเนินการตามมาตรา ๑๕๓ และมาตรา 
๑๕๔ ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือยังด าเนินการตาม
มาตรา ๑๕๓ และมาตรา ๑๕๔ ไม่แล้วเสร็จ ให้
ปลัดกระทรวงปฏิบตัิหน้าที่แทนรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงนั้น ๆ เฉพาะเท่าที่จ าเปน็ไปพลางก่อน 
โดยให้ปลัดกระทรวงคัดเลือกกันเองให้คนหนึ่ง
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกรัฐมนตร ี

 มาตรา ๑๖๓๑๖๘  ให้คณะรัฐมนตรีที่พ้น
จากต าแหน่งอยูป่ฏิบตัิหนา้ที่ต่อไป ภายใตเ้ง่ือนไข 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ในกรณีพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 
๑๖๒๑๖๗ (๑) (๒) หรือ (๓) ให้อยู่ปฏิบัติหน้าท่ี
ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหม่จะเข้ารับ
หน้าท่ี เว้นแต่ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีพ้นจาก
ต าแหน่งตามมาตรา ๑๖๒๑๖๗ (๑) เพราะเหตุ
ขาดคุณสมบตัิหรือมลีักษณะต้องหา้มตามมาตรา 
๙๓๙๘ หรือมาตรา ๑๕๕๑๖๐ (๔) หรือ (๕) 
นายกรัฐมนตรีจะอยู่ปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไปมไิด้  
 (๒) ในกรณีพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 
๑๖๒๑๖๗ (๔) คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่ง
จะอยู่ปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปมิได้  
 ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีอยู่ปฏิบัตหิน้าท่ี
ต่อไปมไิด้ตาม (๒) หรือคณะรัฐมนตรีที่อยู่ปฏิบตัิ
หน้าท่ีต่อไปลาออกท้ังคณะ และเป็นกรณีที่ไม่
อาจด าเนินการตามมาตรา ๑๕๓๑๕๘ และ
มาตรา ๑๕๔๑๕๙ ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือยัง
ด าเนินการตามมาตรา ๑๕๓๑๕๘ และมาตรา 
๑๕๔๑๕๙ ไม่แล้วเสร็จ ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น ๆ เฉพาะ
เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน โดยให้ปลัดกระทรวง
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คัดเลือกกันเองให้คนหนึ่งปฏบิัติหน้าท่ีแทน
นายกรัฐมนตร ี

 มาตรา ๑๘๑  คณะรัฐมนตรีที่พ้นจาก
ต าแหน่ง ต้องอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหม่จะเข้ารับ
หน้าท่ี แต่ในกรณีพน้จากต าแหน่งตามมาตรา 
๑๘๐ (๒) คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบัติ
หน้าท่ีได้เท่าท่ีจ าเป็น ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ไม่กระท าการอันเป็นการใช้อ านาจ
แต่งตั้งหรือโยกยา้ยข้าราชการซึ่งมตี าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ า หรือพนักงานของหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รฐัถือหุ้นใหญ ่
หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี
หรือพ้นจากต าแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัตหิน้าที่
แทน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งก่อน 
 (๒)ไม่กระท าการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้
ใช้จ่ายงบประมาณส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 
 (๓) ไม่กระท าการอันมีผลเป็นการอนุมัติงาน
หรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพัน
ต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป 
 (๔) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากร
ของรัฐเพื่อกระท าการใดซึ่งจะมผีลต่อการ
เลือกตั้ง และไม่กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ
ห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

 มาตรา ๑๗๔  คณะรัฐมนตรีที่พ้นจาก
ต าแหน่งต้องอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป
จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหม่จะเข้ารับหน้าที่  
แต่ถ้าเป็นกรณีที่รัฐมนตรีซึ่งต้องอยู่ในต าแหน่งเพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปนั้นต้องพ้นจากต าแหน่งตาม
มาตรา ๑๗๕ จนมีรัฐมนตรีเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนรัฐมนตรตีามมาตรา ๑๖๔ รัฐมนตรีที่
เหลืออยู่นั้นจะอยู่ในต าแหน่งต่อไปเพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีตามมาตรานีม้ิได้ แต่ให้ปลดักระทรวงของ
แต่ละกระทรวงรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงนั้น และให้ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงที่
รักษาราชการแทนรัฐมนตรี ร่วมกนัปฏิบัติหน้าที่
คณะรัฐมนตรีจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหม่จะ
เข้ารับหน้าท่ี   
 คณะรัฐมนตรีซึ่งต้องอยู่ในต าแหนง่เพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปหรือปลัดกระทรวงซึ่งร่วมกัน
ปฏิบัติหน้าท่ีคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งปฏิบัติ
หน้าทีไ่ดเ้ท่าที่จ าเปน็และภายใต้เง่ือนไข ดังตอ่ไปนี ้
 (๑) ให้ความร่วมมือและปฏิบตัิตามค าร้องขอ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม 
 (๒) ไม่กระท าการอันเป็นการใช้อ านาจ
แต่งตั้งหรือย้ายข้าราชการซึ่งมตี าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ า หรือพนักงานของหน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือกิจการทีร่ัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้
บุคคลดังกลา่วพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือพ้น

 มาตรา ๑๖๔  คณะรัฐมนตรีที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามมาตรา ๑๖๒ (๒) และต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีต่อไปตามมาตรา ๑๖๓ ต้องปฏิบัติหน้าท่ี
ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
 (๑) ไม่กระท าการอันมผีลเป็นการอนุมัติ
งานหรือโครงการ หรือมผีลเป็นการสรา้งความ
ผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป เว้นแต่ที่ก าหนด
ไว้แล้วในงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
 (๒) ไม่แต่งตั้งหรือโยกยา้ยข้าราชการซึ่งมี
ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า หรอืพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือ
หุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบตัิ
หนา้ที่หรือพ้นจากต าแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติ
หน้าท่ีแทน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 
 (๓) ไม่กระท าการอันมผีลเป็นการอนุมัติให้
ใช้จ่ายงบประมาณส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 
 (๔) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากร
ของรัฐเพื่อกระท าการใดอันอาจมผีลต่อการ
เลือกตั้ง และไม่กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ
ห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 
 

 มาตรา ๑๖๔๑๖๙  คณะรัฐมนตรทีี่พ้นจาก
ต าแหน่งตามมาตรา ๑๖๒๑๖๗ (๒) และต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปตามมาตรา ๑๖๓๑๖๘ ต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีตามเง่ือนไข ดังต่อไปนี้  
 (๑) ไม่กระท าการอันมผีลเป็นการอนุมัติ
งานหรือโครงการ หรือมผีลเป็นการสรา้งความ
ผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป เว้นแต่ที่ก าหนด
ไว้แล้วในงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
 (๒) ไม่แต่งตั้งหรือโยกยา้ยข้าราชการซึ่งมี
ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า หรอืพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือ
หุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบตัิ
หน้าท่ีหรือพ้นจากต าแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติ
หน้าท่ีแทน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 
 (๓) ไม่กระท าการอันมผีลเป็นการอนุมัติให้
ใช้จ่ายงบประมาณส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 
 (๔) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของ
รัฐเพื่อกระท าการใดอันอาจมผีลตอ่การเลือกตั้ง 
และไม่กระท าการอันเป็นการฝ่าฝนืข้อห้ามตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
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ก าหนด จากต าแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบตัิหน้าที่แทน  
รวมทั้งกรรมการรัฐวสิาหกิจ องคก์ารมหาชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  เว้นแต่จะไดร้ับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 
 (๓) ไม่กระท าการอันมผีลเป็นการอนุมัติให้
ใช้จ่ายงบประมาณส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น  เว้นแต่จะไดร้ับความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งก่อน 
 (๔) ไม่กระท าการอันมผีลเป็นการอนุมัติ
งานหรือโครงการ หรือมผีลเป็นการสรา้งความ
ผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป 
 (๕) ไม่ใช้หรือยอมให้ใช้ทรัพยากรของรัฐ
หรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระท าการใดซึ่งจะมผีล
ต่อการเลือกตั้ง และไม่กระท าการอันเป็นการฝ่า
ฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 
 ให้ปลัดกระทรวงที่รักษาราชการแทน
รัฐมนตรี เลือกปลัดกระทรวงท่ีรักษาราชการแทน
รัฐมนตรีคนหนึ่งเพื่อปฏิบตัิหน้าทีน่ายกรัฐมนตรี  
และเลือกปลดักระทรวงท่ีรักษาราชการแทน
รัฐมนตรีอีกจ านวนสองคนเพื่อปฏบิัติหน้าที่รอง
นายกรัฐมนตร ี
 ให้การรกัษาราชการแทนของปลดักระทรวง
ตามมาตรานีส้ิ้นสดุลงเมื่อคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้น
ใหม่เข้ารับหน้าที่แล้ว 

 มาตรา ๑๘๒  ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
เฉพาะตัว เมื่อ  
 (๑) ตาย  

 มาตรา ๑๗๕  ความเป็นรัฐมนตรสีิ้นสุดลง
เฉพาะตัว เมื่อ 
 (๑) ตาย 

 มาตรา ๑๖๕  ความเป็นรัฐมนตรสีิ้นสุดลง
เฉพาะตัว เมื่อ 
 (๑) ตาย 

 มาตรา ๑๖๕๑๗๐  ความเป็นรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ 
 (๑) ตาย 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๒) ลาออก  
 (๓) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะ
ยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็น
กรณีที่คดยีังไม่ถึงที่สดุหรือมีการรอการลงโทษใน
ความผดิอันได้กระท าโดยประมาท ความผดิลหุโทษ 
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 (๔) สภาผู้แทนราษฎรมมีติไม่ไว้วางใจตาม
มาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙  
 (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตอ้งห้าม
ตามมาตรา ๑๗๔ 
 (๖) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความ
เป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๓   
 (๗) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา 
๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙ 
 (๘) วุฒิสภามมีติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอด
ถอนออกจากต าแหน่ง  
 นอกจากเหตุที่ท าให้ความเป็นรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว ความเป็น
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบ
ก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสี่ ด้วย 
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ 
มาใช้บังคับกับการสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรี
ตาม (๒) (๓) (๕) หรือ (๗) หรือวรรคสอง  โดยให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ส่งเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย 

 (๒) ลาออก 
 (๓) ไม่ได้แสดงส าเนาแบบแสดงรายการ
ภาษเีงินได้ย้อนหลังเป็นเวลาสามปตีอ่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี 
ปกปิดหรือแสดงหลักฐานดังกล่าวอันเป็นเท็จ หรือ
จงใจเสียภาษเีงินไดโ้ดยไม่ถูกต้อง เว้นแต่เป็นผู้ซึ่ง
ไม่มรีายได้ตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องยื่นแบบ
แสดงรายการภาษี 
 (๔) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะ
ยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็น
กรณีที่คดยีังไม่ถึงที่สดุหรือมีการรอการลงโทษใน
ความผดิอันได้กระท าโดยประมาท ความผดิลหุโทษ 
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 (๕) สภาผู้แทนราษฎรมมีติไม่ไว้วางใจตาม
มาตรา ๑๖๐ หรือมาตรา ๑๖๑ 
 (๖) ขาดคณุสมบัติหรือมลีักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๖๖ 
 (๗) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความ
เป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๖ 
 (๘) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา 
๒๓๔ มาตรา ๒๓๕ หรือมาตรา ๒๓๖ 
 (๙) ถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งตาม
มาตรา ๒๔๐ 
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๙๙ และมาตรา 
๑๐๐ มาใช้บังคับกับการสิ้นสดุของความเป็น
รัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๔) (๖) หรอื (๘) โดยให ้
 

 (๒) ลาออก 
 (๓) สภาผู้แทนราษฎรมมีติไม่ไว้วางใจ 
 (๔) ขาดคุณสมบตัิหรือมลีักษณะตอ้งห้าม
ตามมาตรา ๑๕๕ 
 (๕) กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๘๑ หรือมาตรา ๑๘๒ 
 (๖) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความ
เป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๖ 
 นอกจากเหตุที่ท าให้ความเป็นรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว ความเป็น
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบ
ก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสี่ ด้วย 
 ให้น ามาตรา ๗๗ มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุด
ของความเป็นรัฐมนตรีตาม (๒) (๔) หรือ (๕) 
หรือวรรคสอง โดยอนุโลม  เพ่ือประโยชน์แห่ง
การนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจส่ง
เรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดด้้วย  
 

 (๒) ลาออก 
 (๓) สภาผู้แทนราษฎรมมีติไม่ไว้วางใจ 
 (๔) ขาดคุณสมบตัิหรือมลีักษณะตอ้งห้าม
ตามมาตรา ๑๕๕๑๖๐ 
 (๕) กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๘๑๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๒๑๘๗ 
 (๖) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความ
เป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๖๑๗๑ 
 นอกจากเหตุที่ท าให้ความเป็นรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว ความเป็น
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบ
ก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๕๓๑๕๘ วรรคสี่ ด้วย 
 ให้น าความในมาตรา ๗๗๘๒ มาใช้บังคับ
แก่การสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตาม (๒) (๔) 
หรือ (๕) หรือวรรคสอง โดยอนุโลม  เพ่ือ
ประโยชน์แห่งการนี้ ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีอ านาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนญู
วินิจฉัยไดด้้วย  
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๗๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูส้ง่เรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดด้้วย 

 มาตรา ๑๘๓  พระมหากษัตรยิ์ทรงไว้ซึ่ง
พระราชอ านาจในการใหร้ัฐมนตรพี้นจากความ
เป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรถีวาย
ค าแนะน า 

 มาตรา ๑๗๖  ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๖๖  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง
พระราชอ านาจในการใหร้ัฐมนตรพี้นจากความ
เป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรถีวายค าแนะน า 
 

 มาตรา ๑๖๖๑๗๑  ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๘๔  ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอัน
ที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือป้องปัดภยัพิบัตสิาธารณะ 
พระมหากษตัริย์จะทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้
บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติกไ็ด้  
 การตราพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้
กระท าได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรเีห็นว่าเป็น
กรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะ
หลีกเลี่ยงได้  
 ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะ 
รัฐมนตรีเสนอพระราชก าหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อ
พิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุม
และการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการ
ชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการให้มีการ
เรียกประชุมรัฐสภาสมัยวสิามญัเพือ่พิจารณา
อนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนดโดยเร็ว ถ้า
สภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมตัิ หรือสภาผู้แทนราษฎร
อนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎร
ยืนยันการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่มากกว่าก่ึง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเทา่ที่มีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชก าหนดนั้นตกไป 

 มาตรา ๑๗๗  ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๖๗  ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอัน
ที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือป้องปัดภยัพิบัตสิาธารณะ 
พระมหากษตัริย์จะทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้
บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติกไ็ด ้
 การตราพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้
กระท าได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรเีห็นว่าเป็น
กรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะ
หลีกเลี่ยงได ้
 ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะ 
รัฐมนตรีเสนอพระราชก าหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อ
พิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและ
การรอการเปิดสมัยประชุมสามญัจะเป็นการ
ชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการให้มีการเรียก
ประชุมรัฐสภาสมัยวสิามญัเพื่อพิจารณาอนุมัติ
หรือไม่อนุมตัิพระราชก าหนดโดยเร็ว ถ้าสภา
ผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติ หรือสภาผูแ้ทนราษฎร
อนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎร
ยืนยันการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่มากกว่าก่ึง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร ให้พระราชก าหนดนั้นตกไป แต่

 มาตรา ๑๖๗๑๗๒  ไม่มีการแกไ้ข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๗๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปใน
ระหว่างที่ใช้พระราชก าหนดนั้น 
 หากพระราชก าหนดตามวรรคหน่ึงมีผล
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายใด และพระราชก าหนดนั้นต้องตกไป
ตามวรรคสาม ให้บทบัญญตัิแห่งกฎหมายที่มีอยู่
ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับ
ต่อไปนับแต่วันท่ีการไม่อนมุัติพระราชก าหนด
นั้นมีผล 
 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติ
พระราชก าหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมตัิและ
สภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัตดิ้วยคะแนน
เสียงมากกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราช
ก าหนดนั้นมผีลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญตัิต่อไป  
 การอนุมัติหรือไม่อนมุัติพระราชก าหนด 
ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
ในกรณีไม่อนุมัติ ให้มผีลตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 การพิจารณาพระราชก าหนดของสภา
ผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภาในกรณียืนยันการ
อนุมัติพระราชก าหนด จะต้องกระท าในโอกาส
แรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ 

ทั้งนี้ไม่กระทบต่อกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่
ใช้พระราชก าหนดนั้น 
 หากพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็น
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายใด และพระราชก าหนดนั้นต้องตกไปตาม
วรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อน
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไป
นับแต่วันทีก่ารไม่อนุมัติพระราชก าหนดนั้นมีผล 
 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติ
พระราชก าหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมตัิและ
สภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัตดิ้วยคะแนน
เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราช
ก าหนดนั้นมผีลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัตติ่อไป 
 การอนุมัติหรือไม่อนมุัติพระราชก าหนด ให้
นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใน
กรณไีม่อนุมัติ ใหม้ีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 การพิจารณาพระราชก าหนดของสภา
ผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา และการยืนยันการ
อนุมัติพระราชก าหนด จะต้องกระท าในโอกาส
แรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ 

 มาตรา ๑๘๕  ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือ
วุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชก าหนดใดตามมาตรา 
๑๘๔ วรรคสาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มี

 มาตรา ๑๗๘  ก่อนทีส่ภาผู้แทนราษฎรหรอื
วุฒิสภาจะไดอ้นุมัติพระราชก าหนดใดตามมาตรา 
๑๗๗ วรรคสาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่ของแตล่ะสภา มีสิทธเิข้าช่ือ

 มาตรา ๑๖๘  ก่อนท่ีสภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชก าหนดใด 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าช่ือ

 มาตรา ๑๖๘๑๗๓  ก่อนทีส่ภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชก าหนดใด 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าช่ือ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๗๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

สิทธิเข้าช่ือเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่
ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชก าหนดนั้นไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และให้
ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาล
รัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับ
ความเห็นเพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
แล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค าวินิจฉัยนั้นไปยัง
ประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา 
 เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรอืประธาน
วุฒิสภาได้รับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งแล้ว 
ให้รอการพิจารณาพระราชก าหนดนั้นไว้ก่อน
จนกวา่จะได้รบัแจ้งค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามวรรคหนึ่ง  
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยวา่พระ
ราชก าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง ให้พระราชก าหนดนั้นไมม่ีผล
บังคับมาแต่ต้น  
 ค าวินิจฉยัของศาลรฐัธรรมนญูว่าพระราช
ก าหนดใดไมเ่ป็นไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง ต้องมคีะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนตลุาการศาลรฐัธรรมนญูทั้งหมด 

เสนอความเห็นตอ่ประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก
ว่าพระราชก าหนดนัน้ไม่เปน็ไปตามมาตรา ๑๗๗ 
วรรคหนึ่ง และใหป้ระธานแห่งสภานัน้ส่งความเห็นไป
ยังศาลรัฐธรรมนญูภายในสามวนันับแต่วันทีไ่ด้รบั
ความเห็นเพื่อวินิจฉยั  เมื่อศาลรฐัธรรมนญูวินจิฉัย
แล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค าวินิจฉัยนั้นไปยัง
ประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา 
 เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรอืประธาน
วุฒิสภาได้รับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้
รอการพิจารณาพระราชก าหนดนัน้ไว้ก่อนจนกว่า
จะไดร้ับแจ้งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญู 
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยวา่พระราช
ก าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๗ วรรคหนึ่ง 
ให้พระราชก าหนดนั้นไมม่ีผลบังคบัมาแต่ต้น 
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูว่าพระราช
ก าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๗ วรรคหนึ่ง 
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนตุลาการศาลรัฐธรรมนญูทั้งหมด 

เสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็น
สมาชกิ ว่าพระราชก าหนดนั้นไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง และให้ประธานแห่งสภา
นั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสาม
วันนับแต่วันท่ีได้รบัความเห็นเพื่อวินิจฉัย และให้
รอการพิจารณาพระราชก าหนดนัน้ไว้ก่อนจนกว่า
จะไดร้ับแจ้งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญู  
 ให้ศาลรัฐธรรมนญูมคี าวินิจฉยัภายในหกสิบ
วันนับแต่วนัที่ได้รบัเรื่อง และใหศ้าลรัฐธรรมนญูแจ้ง
ค าวินิจฉยันั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็น
นั้นมา 
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราช
ก าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง ให้
พระราชก าหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น 
 ค าวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนญูว่าพระราช
ก าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง 
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนตุลาการศาลรัฐธรรมนญูทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่
 

เสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็น
สมาชิก ว่าพระราชก าหนดนั้นไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๑๖๗๑๗๒ วรรคหนึ่ง และให้ประธาน
แห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในสามวันนบัแต่วันท่ีได้รับความเห็นเพื่อ
วินิจฉัย และให้รอการพิจารณาพระราชก าหนด
นั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ  
 ให้ศาลรัฐธรรมนญูมคี าวินิจฉยัภายในหกสิบ
วันนับแต่วนัที่ได้รบัเรื่อง และใหศ้าลรัฐธรรมนญูแจ้ง
ค าวินิจฉยันั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็น
นั้นมา 
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยวา่พระ
ราชก าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๖๗๑๗๒ 
วรรคหนึ่ง ให้พระราชก าหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับ
มาแต่ต้น 
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูว่าพระราช
ก าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๖๗๑๗๒ วรรค
หนึ่ง ต้องมีคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สองในสาม
ของจ านวนตุลาการศาลรัฐธรรมนญูทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ 

 มาตรา ๑๘๖  ในระหวา่งสมยัประชุม ถ้ามี
ความจ าเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือ
เงินตราซึ่งจะต้องได้รบัการพิจารณาโดยด่วนและลับ
เพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษตัริยจ์ะ
ทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคับดงัเช่นพระราช 
บัญญตัิก็ได ้ 

 มาตรา ๑๗๙  ในระหว่างสมัยประชุม ถ้ามี
ความจ าเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวดว้ยภาษีอากร
หรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพจิารณาโดยด่วน
และลบัเพื่อรักษาประโยชน์ของแผน่ดิน พระมหา 
กษัตริย์จะทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคับ
ดังเช่นพระราชบัญญัติกไ็ด ้

 มาตรา ๑๖๙  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้อง
มีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรอืเงินตราซึ่ง
จะต้องไดร้ับการพิจารณาโดยด่วนและลบัเพื่อ
รักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะ
ทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคบัดังเช่นพระราช 
บัญญัติกไ็ด ้

 มาตรา ๑๖๙๑๗๔  ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือ
เงินตราซึ่งจะต้องไดร้ับการพิจารณาโดยด่วนและ
ลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดนิ พระมหา 
กษัตริย์จะทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคับ
ดังเช่นพระราชบัญญัติกไ็ด ้



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๗๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 พระราชก าหนดที่ไดต้ราขึ้นตามวรรคหนึ่ง 
จะต้องน าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสาม
วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และให้น าบทบญัญัตมิาตรา ๑๘๔ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

 พระราชก าหนดที่ไดต้ราขึ้นตามวรรคหนึ่ง 
จะต้องน าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสามวัน
นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
และให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๑๗๗ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 ให้น ามาตรา ๑๖๗ วรรคสาม วรรคสี่ วรรค
ห้า วรรคหก และวรรคเจด็ มาใช้บังคับแก่พระ
ราชก าหนดที่ได้ตราขึ้นตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
แต่ถ้าเป็นการตราขึ้นในระหว่างสมัยประชุม 
จะต้องน าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสาม
วันนับแต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา  

 ให้น าความในมาตรา ๑๖๗๑๗๒ วรรคสาม 
วรรคสี่ วรรคหา้ วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้
บังคับแก่พระราชก าหนดทีไ่ดต้ราขึ้นตามวรรค
หนึ่งโดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นการตราขึ้นในระหว่าง
สมัยประชุม จะต้องน าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร
ภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  

 มาตรา ๑๘๗  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง
พระราชอ านาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดย
ไม่ขัดต่อกฎหมาย 

 มาตรา ๑๘๐  ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๗๐  ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๗๐๑๗๕  ไมม่ีการแกไ้ข 

 มาตรา ๑๘๘  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง
พระราชอ านาจในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎ
อัยการศึกตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมาย
ว่าด้วยกฎอัยการศึก  
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องประกาศใช้กฎ
อัยการศึกเฉพาะแห่งเป็นการรีบดว่น เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายทหารย่อมกระท าได้ตามกฎหมายว่าด้วยกฎ
อัยการศึก 

 มาตรา ๑๘๑  ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๗๑  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง
พระราชอ านาจในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎ
อัยการศึก 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องประกาศใช้กฎ
อัยการศึกเฉพาะแห่งเป็นการรีบดว่น เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายทหารย่อมกระท าได้ตามกฎหมายว่าด้วยกฎ
อัยการศึก 
 

 มาตรา ๑๗๑๑๗๖  ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๘๙  พระมหากษัตริย์ทรงไว้
ซึ่งพระราชอ านาจในการประกาศสงครามเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
 มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาตอ้งมี
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภา  
 ในระหว่างที่อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง
หรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าที่
รัฐสภาในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง และ 
 

 มาตรา ๑๘๒  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง
พระราชอ านาจในการประกาศสงครามเมื่อไดร้ับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา 
 มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาตอ้งมี
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภา 
 ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือ
สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าที่
รัฐสภาในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง และ 
 

 มาตรา ๑๗๒  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง
พระราชอ านาจในการประกาศสงครามเมื่อไดร้ับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา 
 มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาตอ้งมี
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภา 
 ให้น าความในมาตรา ๑๗ วรรคสองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๑๗๒๑๗๗  พระมหากษตัริย์ทรง
ไวซ้ึ่งพระราชอ านาจในการประกาศสงครามเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
 มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาตอ้งมี
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภา 
 ให้น าความในมาตรา ๑๗ วรรคสองมาใช้

บังคับโดยอนุโลม 
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การลงมติต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

การลงมตติ้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่

 มาตรา ๑๙๐  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง
พระราชอ านาจในการท าหนังสือสญัญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสญัญาอื่น กับ
นานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ  
 หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณา
เขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ
จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตาม
หนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง 
หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรือ
งบประมาณของประเทศ อย่างมีนัยส าคัญ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภา
จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว 
 ก่อนการด าเนินการเพื่อท าหนังสือสัญญา
กับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
ตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรตี้องให้ข้อมูลและ
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และต้องช้ีแจงต่อรัฐสภาเกีย่วกับหนังสือสัญญา
นั้น  ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรเีสนอกรอบการ
เจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วย  
 เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสอง
แล้ว  ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน คณะ 
รัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

 มาตรา ๑๘๓  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง
พระราชอ านาจในการท าหนังสือสญัญาสันติภาพ 
สัญญาสงบศึก และสญัญาอื่นกับนานาประเทศ
หรือกับองค์การระหว่างประเทศ 
 หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณา
เขตไทยหรือเขตพื้นท่ีนอกอาณาเขตซึ่งประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ
จะต้องออกพระราชบัญญัตเิพื่อให้การเป็นไปตาม
หนังสือสัญญา หรือท่ีกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง 
หรือมีผลผูกพันด้านการคา้ การลงทุน หรือ
งบประมาณของประเทศอยา่งมีนยัส าคญั ต้อง
ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
 หนังสือสัญญาที่กระทบต่อความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง
หรือมีผลผูกพันด้านการคา้ การลงทุน หรือ
งบประมาณของประเทศอยา่งมีนยัส าคญัตาม
วรรคสอง หมายถึงหนังสือสญัญาเกี่ยวกับการเปิด
เสรีการค้า หรือเปิดเสรีการลงทุนภายใต้กรอบ
องค์การการค้าโลกหรือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
หรือท่ีเกี่ยวกับการใช้หรือแบ่งสรรผลประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาตหิรือทรัพย์สินทางปัญญา 
หรือการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 ก่อนการด าเนินการเพื่อท าหนังสือสัญญา
กับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

 มาตรา ๑๗๓  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง
พระราชอ านาจในการท าหนังสือสญัญาสันติภาพ 
สัญญาสงบศึก และสญัญาอื่นกับนานาประเทศ
หรือกับองค์การระหว่างประเทศ 
 หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณา
เขตไทย หรือเขตพื้นท่ีนอกอาณาเขต ซึ่งประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ
จะต้องออกพระราชบัญญัตเิพื่อให้การเป็นไปตาม
หนังสือสัญญา และหนังสือสญัญาอื่นที่อาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่าง
กว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
ในการนี้ รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับเรื่อง หากรัฐสภา
พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ 
 ลักษณะ ประเภท และขอบเขตของหนังสือ
สัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม หรือการคา้หรือการลงทุนของ
ประเทศอย่างกว้างขวางที่จะต้องได้รับความ
เห็นชอบของรัฐสภาตามวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยในกฎหมายต้องระบุ
ให้ชัดแจ้ง และต้องก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะ
เข้ามามสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
การเยียวยาที่จ าเป็นด้วย  

 มาตรา ๑๗๓๑๗๘  พระมหากษตัริย์ทรงไว้
ซึ่งพระราชอ านาจในการท าหนังสอืสัญญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสญัญาอื่นกับนานา
ประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 
 หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณา
เขตไทย หรือเขตพื้นท่ีนอกอาณาเขต ซึ่งประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ
จะต้องออกพระราชบัญญัตเิพื่อให้การเป็นไปตาม
หนังสือสัญญา และหนังสือสญัญาอื่นที่อาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่าง
กว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
ในการนี้ รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับเรื่อง หากรัฐสภา
พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ 
 ลักษณะ ประเภท และขอบเขตของ

หนังสือสัญญาอื่นท่ีอาจมผีลกระทบต่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการ
ลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางที่จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภาตามวรรคสอง ให้
เป็นไปได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี 
เขตศลุกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือท าให้ประเทศต้องสูญเสยีสิทธิในทรัพยากร 
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รายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น  และในกรณีที่
การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชนหรือผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม คณะรัฐมนตรีต้อง
ด าเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบนั้น
อย่างรวดเร็ว เหมาะสม และเป็นธรรม 
 ให้มีกฎหมายว่าด้วยการก าหนดประเภท 
กรอบการเจรจา ข้ันตอนและวิธีการจัดท า
หนังสือสัญญาที่มผีลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง 
หรือมีผลผูกพันด้านการคา้ การลงทุน หรือ
งบประมาณของประเทศอยา่งมีนยัส าคญั 
รวมทั้งการแก้ไขหรือเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ
จากการปฏิบตัิตามหนังสือสญัญาดังกล่าวโดย
ค านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผูท้ี่ได้ประโยชน์
กับผู้ที่ไดร้ับผลกระทบจากการปฏบิัติตาม
หนังสือสัญญานั้นและประชาชนท่ัวไป 
 ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรคสอง ให้เป็น
อ านาจของศาลรัฐธรรมนญูที่จะวนิิจฉัยช้ีขาด 
โดยให้น าบทบัญญัตติามมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใช้
บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนญูโดย
อนุโลม 
 (มาตรา ๑๙๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔) 

ตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรตี้องให้ข้อมูลและจัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและต้อง
ช้ีแจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญานั้น  
โดยให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาที่เป็น
เนื้อหาสาระส าคัญอันจะน าไปสู่การจัดท าหนังสือ
สญัญานั้นต่อคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
ของรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบดว้ย  ในการนี้ 
คณะกรรมาธิการดังกลา่วจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมไิดเ้ป็นสมาชิกรัฐสภาด้วยและ
จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีได้รบัเรื่องดังกลา่ว  
 เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาหรือจะเข้าท า
หนังสือสัญญาตามวรรคสองแล้ว ก่อนท่ีจะแสดง
เจตนาให้มผีลผูกพันในหนังสือสญัญาตามวรรค
สอง คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
รายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น และต้องได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา  ในการนี้ รัฐสภาจะต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ี
ได้รับเรื่องดังกล่าว  ในกรณีที่การปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญาดังกลา่วก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน คณะรัฐมนตรีต้องด าเนนิการแก้ไขหรือ
เยียวยาผูไ้ด้รับผลกระทบนัน้อยา่งรวดเร็ว เหมาะสม 
และเป็นธรรม 
 ให้มีกฎหมายว่าด้วยการท าหนังสอืสัญญา
ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดประเภท กรอบการ
เจรจา ข้ันตอน และวิธีการจดัท าหนังสือสัญญา
ตามวรรคสอง รวมทั้งการแกไ้ขหรอืเยียวยาผูไ้ดร้ับ
ผลกระทบจากการปฏิบัตติามหนังสือสัญญา

 เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเปน็กรณี
ตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่ คณะรัฐมนตรี
จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกไ็ด้ ทั้งนี้ ศาล
รัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสรจ็ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
 

ธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญา
อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยในกฎหมายต้อง
ระบใุหช้ัดแจ้ง และต้องก าหนดวิธกีารทีป่ระชาชน

จะเข้ามามีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็น

และการเยียวยาทีจ่ าเป็นด้วย  
 ให้มกีฎหมายก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะ
เข้ามามสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ได้รับการเยียวยาที่จ าเป็นอันเกิดจากผลกระทบ
ของการท าหนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วย 
 เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเปน็กรณี
ตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะ
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยก็ได้ ทั้งนี้ ศาล
รัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสรจ็ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๗๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ดังกล่าว โดยค านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้
ประโยชน์กับผู้ที่ไดร้ับผลกระทบจากการปฏิบตัิ
ตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชนท่ัวไป 
 ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรคสอง ให้เป็น
อ านาจของศาลรัฐธรรมนญูที่จะวนิิจฉัยช้ีขาด โดย
ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๑๕๘ มาใช้บังคับกับการ
เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม  ทั้งนี้ 
คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกไ็ด้ 

 มาตรา ๑๙๑  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง
พระราชอ านาจในการพระราชทานอภัยโทษ 

 มาตรา ๑๘๔  ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๗๔  ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๗๔๑๗๙  ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๙๓  พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝา่ยพลเรือน 
ต าแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า 
และทรงให้พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้น
จากต าแหน่งเพราะความตาย 

 มาตรา ๑๘๖  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนต าแหน่ง
ปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า และทรงให้
พ้นจากต าแหน่งหนึ่งเพื่อไปด ารงต าแหน่งอื่น  เว้น
แต่เป็นกรณีที่พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอื่นตาม
กฎหมายหรือเพราะความตาย ใหน้ าความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงทราบ 

 มาตรา ๑๗๕  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ต าแหน่ง
ปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า และทรงให้
พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากต าแหน่ง
เพราะความตาย เกษยีณอายุ หรือพ้นจาก
ราชการเพราะถูกลงโทษ  
 

 มาตรา ๑๗๕๑๘๐  ไม่มีการแกไ้ข 

 หมวด ๖ 
ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ นักการเมือง 

และประชาชน 
 

  

 มาตรา ๑๙๔  ข้าราชการและพนักงาน
ของรัฐซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและ
มิใช่ข้าราชการการเมือง จะเป็นข้าราชการ
การเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่น
มิได ้

 มาตรา ๑๙๖  การแต่งตั้งข้าราชการพล
เรือนต้องใช้ระบบคณุธรรมและมคีวามเป็นกลาง
ทางการเมือง โดยให้มคีณะกรรมการด าเนินการ
แต่งตั้ง ซึ่งมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ีตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมี
ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการ

 มาตรา ๑๗๖  ข้าราชการและพนักงาน
ของรัฐซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่
ข้าราชการการเมือง จะเป็นข้าราชการการเมือง
หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่นมิได ้
 

 มาตรา ๑๗๖๑๘๑  ไมม่ีการแกไ้ข 
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การเมือง จะเป็นข้าราชการการเมอืงหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองอื่น มิได ้

 มาตรา ๑๙๕  บทกฎหมาย พระ
ราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับ
ราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่าง
อืน่ในรัฐธรรมนูญนี้  
 บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภไิธยแล้ว
หรือถือเสมือนหนึ่งว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธย
แล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน 
 

 มาตรา ๑๘๘  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา 
และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดนิ 
ต้องมีรฐัมนตรลีงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  
เว้นแต่ที่มีบญัญัตไิวเ้ป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนญูนี ้ 
และผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการย่อมต้อง
รับผดิชอบในฐานะที่เปน็ผูล้งนามรับสนองพระบรม
ราชโองการนั้น 
 บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภไิธยแล้ว
หรือถือเสมือนหนึ่งว่าได้ทรงลงพระปรมาภไิธยแลว้ 
ให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาโดยพลัน 

 มาตรา ๑๗๗  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา 
และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดนิ 
ต้องมีรฐัมนตรลีงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
เว้นแต่ที่มีบญัญัตไิวเ้ป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนญู 
 ให้ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
เป็นผู้รับผิดชอบในกิจการทั้งปวงบรรดาทีไ่ดร้ับ
สนองพระบรมราชโองการ 
 

 มาตรา ๑๗๗๑๘๒  ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๙๖  เงินประจ าต าแหน่งและ
ประโยชนต์อบแทนอยา่งอื่นขององคมนตร ีประธาน
และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรอง
ประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้
ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องก าหนดใหจ้่าย
ไดไ้ม่ก่อนวันเข้ารบัหน้าที ่
 บ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นขององคมนตรีซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ให้
ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 มาตรา ๑๘๗  ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๗๘  เงินประจ าต าแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรี ประธาน
และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรอง
ประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้
ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 บ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นขององคมนตรีซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ให้
ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 มาตรา ๑๗๘๑๘๓  ไมม่ีการแกไ้ข 

ส่วนที ่๒ 
การกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน ์

ไม่มีการแก้ไข 
 

หมวด ๙ 
การขัดกันแห่งผลประโยชน ์

ไม่มีการแก้ไข 
 

  มาตรา ๒๓๓  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
และเจา้หน้าท่ีของรัฐต้องไม่กระท าการที่เป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันของ

  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๘๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

บทบาทและต าแหน่ง และไม่ก าหนดนโยบายหรือ
เสนอกฎหมายหรือกฎซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อกิจการที่
ตน คู่สมรส บุตร หรือบิดามารดา มีส่วนได้เสียอยู ่

 มาตรา ๒๖๕  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาต้อง  
 (๑) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
 (๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการ
เข้ารับสมัปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับ
รัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรือ
รัฐวิสาหกิจ อันมลีักษณะเป็นการผูกขาดตดัตอน 
หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคูส่ัญญาใน
ลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
 (๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็น
พิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ใน
ธุรกิจการงานตามปกติ  
 (๔) ไม่กระท าการอันเป็นการต้องหา้มตาม
มาตรา ๔๘ 
 บทบัญญตัิมาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ย
หวัด บ าเหน็จ บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ 

 มาตรา ๒๓๔  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ต้อง 
 (๑) ไม่ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน 
บริษัท หรือองค์การที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผล
ก าไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกัน หรอืเป็นลูกจ้างของ
บุคคลใด 
 (๒) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าท่ีใดในหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ต าแหน่ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 (๓) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการ
เข้ารับสมัปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ 
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกจิ 
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาด หรือเป็นหุ้นส่วนหรือ
ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน
หรือเข้าเป็นคูส่ัญญาในลักษณะดังกล่าว  ทั้งนี้ ไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม   
 (๔) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็น
พิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยงานดังกล่าวปฏิบตัิ
ต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกต ิ
 (๕) ไม่กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตาม
มาตรา ๔๘ วรรคหก 
 

 มาตรา ๑๗๙  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาต้อง 
 (๑) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ หรือ
ต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น  
 (๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการ
เข้ารับสมัปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับ
รัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรือ
รัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการผกูขาดตัดตอน 
หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคูส่ัญญาใน
ลักษณะดังกล่าว ท้ังนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
 (๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จาก
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกจิ
เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากท่ีหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกจิ ปฏิบัติต่อ
บุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกต ิ
 (๔) ไม่กระท าการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม อันเป็นการขดัขวางหรือแทรกแซง 
การใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนโดยมิชอบ 
 มาตรานีม้ิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารบัเบี้ยหวัด 

 มาตรา ๑๗๙๑๘๔  ไม่มีการแก้ไข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๘๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับ
ในกรณีทีส่มาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภารับหรือด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา 
สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่
ไดร้ับแต่งตั้งในการบรหิารราชการแผน่ดิน  
 ให้น าความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใช้
บังคับกับคู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบคุคลอื่นซึ่งมิใช่
คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ที่ด าเนินการในลักษณะ
ผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด าเนินการ หรือผูไ้ดร้ับมอบหมาย
จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาให้กระท าการตามมาตรานีด้้วย 
 

 บทบัญญัตมิาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีรับเบีย้หวัด บ าเหน็จ 
บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ ์หรือเงินอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน  และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีรับหรอืด ารงต าแหน่ง
กรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
รัฐสภา หรือกรรมการทีไ่ดร้ับแต่งตั้งในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน หรือเป็นการด ารงต าแหน่งหรือ
ด าเนินการตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 
 ให้น าความใน (๓) (๔) (๕) และวรรคสอง 
มาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรของนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรี และบุคคลอื่นซึ่งด าเนินการใน
ลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด าเนินการ หรือผู้ไดร้ับ
มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีให้
กระท าการตามมาตรานีด้้วย 
 

บ าเหน็จ บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือ
เงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับใน
กรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภารับหรือด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของ
รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือ
กรรมการที่ไดร้ับแต่งตั้งในการบรหิารราชการ
แผ่นดินท่ีเกี่ยวกับกิจการของสภา หรือกรรมการ
ตามที่มีกฎหมายบญัญตัิไว้เป็นการเฉพาะ  
 ให้น า (๒) และ (๓) มาบังคับใช้แกคู่่สมรส
และบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมใิช่คู่สมรสและ
บุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภานั้น ท่ีด าเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วม
ด าเนินการ หรือผูไ้ดร้ับมอบหมายจากสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระท า
การตามมาตรานี้ด้วย 

 มาตรา ๒๖๖  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการ
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเข้า
ไปก้าวกา่ยหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง 
ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไมว่่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ในเรื่องดังต่อไปนี ้
 (๑) การปฏิบัตริาชการหรือการด าเนนิงาน
ในหน้าท่ีประจ าของข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ ่หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
 

 มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง  นายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งทาง
การเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรอืของพรรค
การเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่อง
ดังต่อไปนี ้
 (๑) การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานใน
หน้าที่ประจ าของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 (๒) การบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง และเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 

 มาตรา ๑๘๐  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่ง
การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภากระท าการใด ๆ อันมีลักษณะที่เป็นการ
ก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง 
ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องดังตอ่ไปนี้ 
 (๑) การปฏิบตัิราชการหรือการด าเนินงาน
ในหน้าท่ีประจ าของข้าราชการ พนักงานหรือ
ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ ่หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

 มาตรา ๑๘๐๑๘๕  ไม่มีการแก้ไข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๘๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๒) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง และเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมี
ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการ
การเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้น
ใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ 
 (๓) การให้ข้าราชการซึ่งมีต าแหนง่หรือ
เงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมือง 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้น
ใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น พ้นจากต าแหน่ง 

 (๓) การให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ้นจากต าแหน่ง 
 (๔) การแต่งตั้งและการให้กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ พ้นจากต าแหน่ง 
 

 (๒) กระท าการในลักษณะที่ท าใหต้นมีส่วน
ร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความ
เห็นชอบในการจัดท าโครงการใด ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นการด าเนินการใน
กิจการของรัฐสภา  
 (๓) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจาก
ต าแหน่งของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมือง 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้น
ใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น  

 มาตรา ๒๖๗  ให้น าบทบัญญัตมิาตรา 
๒๖๕ มาใช้บังคับกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ด้วย  เว้นแต่เป็นการด ารงต าแหนง่หรือ
ด าเนินการตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย และจะ
ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือ
องค์การที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไรหรือ
รายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจา้งของบุคคล
ใดก็มิไดด้้วย 
 มาตรา ๒๖๘  นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีจะกระท าการใดที่บญัญตัไิว้ในมาตรา 
๒๖๖ มิได ้เว้นแต่เป็นการกระท าตามอ านาจ
หน้าท่ีในการบริหารราชการตามนโยบายที่ได้
แถลงต่อรัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญตั ิ

 มาตรา ๒๓๗  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่กระท าการตามมาตรา 
๒๓๔ (๒) (๓) (๔) และ (๕) วรรคสอง วรรคสาม 
และมาตรา ๒๓๖ 
 บทบัญญัตมิาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไดร้ับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา หรือกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งในราชการของฝ่ายนิติบัญญตั ิ
 มาตรา ๒๓๖ วรรคสอง  ทั้งนี้ เว้นแต่เป็น
การกระท าตามอ านาจหน้าท่ีในการบริหารราชการ
แผ่นดินตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา หรือ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  และต้องปอ้งกันหรือ
ก ากับดูแลไม่ให้คูส่มรสและบุตรของตน รวมทั้ง
บุคคลใดในพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู่ กระท า
การดังกล่าวด้วย 

 มาตรา ๑๘๑  ให้น ามาตรา ๑๗๙ มาใช้
บังคับแก่รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี ้
 (๑) การด ารงต าแหน่งหรือการด าเนินการที่
กฎหมายบญัญตัิให้เป็นหน้าท่ีหรืออ านาจของ
รัฐมนตรี  
 (๒) การกระท าตามหน้าท่ีและอ านาจใน
การบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายที่ได้แถลง
ต่อรัฐสภา หรือตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 นอกจากกรณตีามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีต้อง
ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งกระท าการใด ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการก้าวก่ายหรือ
แทรกแซงการปฏิบตัิหน้าที่ของเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
เพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของ
พรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่ก าหนดใน
มาตรฐานทางจริยธรรม 

 มาตรา ๑๘๑๑๘๖  ให้น าความในมาตรา 
๑๗๙๑๘๔ มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีด้วยโดย
อนุโลม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี ้
 (๑) การด ารงต าแหน่งหรือการด าเนินการที่
กฎหมายบญัญตัิให้เป็นหน้าท่ีหรืออ านาจของ
รัฐมนตรี  
 (๒) การกระท าตามหน้าท่ีและอ านาจใน
การบริหารราชการแผ่นดิน หรือตามนโยบายทีไ่ด้
แถลงต่อรัฐสภา หรือตามที่กฎหมายบัญญตั ิ

 นอกจากกรณตีามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีต้อง
ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งกระท าการใด ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการก้าวก่ายหรือ
แทรกแซงการปฏิบตัิหน้าที่ของเจา้หน้าท่ีของรัฐ
เพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของ
พรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่ก าหนดใน
มาตรฐานทางจริยธรรม 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๘๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 มาตรา ๒๖๙  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ
หุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ตาม
จ านวนที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จาก
กรณีดังกล่าวต่อไป ให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ผู้นั้นแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้นายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีผู้นั้นโอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทดังกล่าวให้นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อ
ประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรจีะกระท าการ
ใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจดัการ
ใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทตามวรรคหนึ่ง มิได ้
 บทบัญญัตมิาตรานี้ให้น ามาใช้บังคบักับคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะของนายก 
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย และใหน้ าบทบัญญัติ
มาตรา ๒๕๙ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๓๕  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุน้ส่วนหรือผู้ถือ
หุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป  ทั้งนี้ ตาม
จ านวนที่กฎหมายบัญญัติ  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรผีู้ใดประสงค์จะไดร้ับประโยชน์จาก
กรณีดังกล่าวต่อไป ให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ผู้นั้นแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบ
วันนับแต่วันท่ีได้รบัแต่งตั้ง และใหน้ายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรผีู้นั้นโอนหุ้นในห้างหุน้ส่วนหรือบริษัท
ดังกล่าวให้นิติบุคคลซึ่งจัดการทรพัย์สินเพื่อ
ประโยชน์ของผู้อื่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตัิ 
 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรจีะกระท าการ
ใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจดัการ
ใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทตามวรรคหนึ่ง มไิด ้
 บทบัญญัตมิาตรานี้ให้น ามาใช้บังคบักับคู่
สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิตภิาวะของนายก 
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวมทั้งผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรไีด้มอบหมายให้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ
หุ้นแทนตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ด้วย 

 มาตรา ๑๘๒  รัฐมนตรีต้องไมเ่ปน็หุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบรษิัท หรือไม่
คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจ านวนท่ีกฎหมาย
บัญญัติ และต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
 ในกรณีที่รัฐมนตรผีู้ใดประสงค์จะได้รับ
ประโยชน์จากกรณตีามวรรคหนึ่งต่อไป ให้แจ้ง
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสบิวันนับแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้ง และใหโ้อนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทดังกล่าว ให้แก่นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยส์ิน
เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ท้ังนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 รัฐมนตรีจะเข้าไปเกีย่วข้องกับการบริหาร
จัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุน้ส่วนหรือบริษัท
ตามวรรคสองไม่ว่าในทางใด ๆ มิได้ 
 มาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่คู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนติิภาวะของรัฐมนตรี และการถือหุ้นของ
รัฐมนตรีที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของ
บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางใด ๆ ด้วย   
 

 มาตรา ๑๘๒๑๘๗  รัฐมนตรีต้องไม่เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจ านวนที่
กฎหมายบญัญตัิ และต้องไม่เป็นลกูจ้างของ
บุคคลใด 

 ในกรณีที่รัฐมนตรผีู้ใดประสงค์จะได้รับ
ประโยชน์จากกรณตีามวรรคหนึ่งต่อไป ให้แจ้ง
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสบิวันนับแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้ง และใหโ้อนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทดังกล่าว ให้แก่นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยส์ิน
เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ท้ังนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ

 รัฐมนตรีจะเข้าไปเกีย่วข้องกับการบริหาร
จัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ตามวรรคสองไม่ว่าในทางใด ๆ มิได้ 
 มาตรานีเ้ฉพาะในส่วนท่ีเกีย่วกับความเป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ให้ใช้บังคับแก่คู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะของรัฐมนตรี และการ
ถือหุ้นของรัฐมนตรีที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางใด ๆ ด้วย   

ส่วนที่ ๓ 
การถอดถอนจากต าแหน่ง 

ไม่มีการแก้ไข 
 

  

 มาตรา ๒๗๐  ผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน
ศาลปกครองสูงสดุ หรืออัยการสูงสดุ ผู้ใดมี

 มาตรา ๒๓๘  ให้รัฐสภามีอ านาจพิจารณา
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ซึ่ง
มีพฤติการณ์ร่ ารวยผดิปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อ

  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๘๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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(ปี ๕๙) 

พฤติการณร์่ ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อ
หน้าที ่ส่อว่ากระท าผดิต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยตุิธรรม 
ส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญตัิแห่ง
รัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย หรือฝา่ฝืนหรือไม่ปฏบิัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่งร้ายแรง  วุฒิสภามี
อ านาจถอดถอนผู้นัน้ออกจากต าแหน่งได ้ 
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับผู้ด ารง
ต าแหน่งดังต่อไปนี้ด้วย คือ  
 (๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการ
เลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน  
 (๒) ผู้พิพากษาหรือตลุาการ พนักงาน
อัยการ หรือผูด้ ารงต าแหน่งระดับสูง ท้ังนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 มาตรา ๒๗๒  เมื่อไดร้ับค าร้องขอตาม
มาตรา ๒๗๑ แล้ว ให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติด าเนินการไตส่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 เมื่อไต่สวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติท า
รายงานเสนอต่อวุฒิสภา โดยในรายงานดังกล่าว
ต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาตามค าร้องขอ
ข้อใดมีมูลหรือไม ่เพียงใด มีพยานหลักฐานที่
ควรเช่ือได้อย่างไร พร้อมท้ังระบุขอ้ยุติว่าจะให้
ด าเนินการอยา่งไรด้วย 
 

หน้าท่ี ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหนง่หน้าท่ีราชการ 
ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการยุติธรรม 
ส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ออก
จากต าแหน่งได ้
 ให้วุฒิสภามีอ านาจพิจารณาถอดถอนผู้
ด ารงต าแหน่งประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรือ
อัยการสูงสดุ ซึ่งมีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่ง ออก
จากต าแหน่งได้ แต่ส าหรับการถอดถอนกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 บทบัญญัติวรรคสองให้ใช้บังคับกับผู้ด ารง
ต าแหน่งดังต่อไปนีด้้วย คือ 
 (๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการ
เลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ ผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 (๒) ผู้พิพากษา ตุลาการ ข้าราชการอัยการ 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือ
เทียบเท่า  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
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(ปี ๕๙) 

 ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหา
ตามค าร้องขอข้อใดเป็นเรื่องส าคญั จะแยกท า
รายงานเฉพาะข้อนั้นส่งไปให้ประธานวุฒิสภา
ตามวรรคหนึ่งเพื่อให้พิจารณาไปกอ่นก็ได ้ 
 ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล นับแต่วันดังกล่าวผู้ด ารง
ต าแหน่งที่ถูกกล่าวหาจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้
จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติ และให้ประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่ง
รายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยัง
ประธานวุฒิสภาเพื่อด าเนินการตามมาตรา ๒๗๓ 
และอัยการสูงสุด เพื่อด าเนินการฟ้องคดีต่อศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองต่อไป แต่ถ้าคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาใด
ไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาข้อนั้นเป็นอันตกไป  
 ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นว่ารายงาน 
เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งให้ตามวรรคสี่ยัง
ไม่สมบูรณ์พอที่จะด าเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุด
แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อด าเนินการต่อไป โดยให้
ระบุข้อทีไ่ม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราว
เดียวกัน ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปราบการทุจริตแห่งชาติและอัยการสูงสุดตั้ง
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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(ปี ๕๙) 

คณะท างานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้แทนจากแต่ละ
ฝ่ายจ านวนเท่ากัน เพื่อด าเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานให้สมบูรณ์ แล้วส่งให้อัยการสูงสุด 
เพื่อฟ้องคดีต่อไป ในกรณีที่คณะท างานดังกล่าวไม่
อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการด าเนินการฟ้องคดีได้ ให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีอ านาจด าเนินการฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้ง
ทนายความให้ฟ้องคดีแทนก็ได้ 
 
 มาตรา ๒๗๑  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิ
เข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามี
มติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 
๒๗๐ ออกจากต าแหน่งได้ ค าร้องขอดังกล่าวต้อง
ระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวกระท าความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน  
 สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มี
สิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้
วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนสมาชิก
วุฒิสภาออกจากต าแหน่งได้  
 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อย
กว่าสองหมื่นคนมีสิทธิเข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอน
บุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากต าแหน่งได้ตาม
มาตรา ๑๖๔ 

 มาตรา ๒๓๙  บุคคลดังต่อไปนี้ มสีิทธิ
เข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๓๘ 
ออกจากต าแหน่ง 
 (๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิ
เข้าช่ือร้องขอต่อประธานรัฐสภาหรือประธาน
วุฒิสภา แล้วแต่กรณี เพื่อให้รัฐสภาหรือวุฒิสภามี
มติให้ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๒๓๘ 
ออกจากต าแหน่ง 
 (๒) ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่
น้อยกว่าสองหมื่นคนมสีิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อ
ประธานรัฐสภาหรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 
ให้ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๒๓๘ ออก
จากต าแหน่ง 
 ค าร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการณ์
ที่กล่าวหาว่าผูด้ ารงต าแหน่งดังกลา่วกระท า
ความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน  
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ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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(ปี ๕๙) 

 มาตรา ๒๗๓  เมื่อไดร้ับรายงานตาม
มาตรา ๒๗๒ แล้ว ให้ประธานวุฒิสภาจดัให้มี
การประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าว
โดยเร็ว  
 ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาตสิ่งรายงานให้นอก
สมัยประชุม ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ประธาน
รัฐสภาทราบเพื่อน าความกราบบังคมทูลเพื่อมี
พระบรมราชโองการเรียกประชุมรฐัสภาเป็นการ
ประชุมสมัยวิสามัญ และให้ประธานรัฐสภาลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 มาตรา ๒๗๔  สมาชิกวุฒิสภามีอสิระใน
การออกเสียงลงคะแนนซึ่งต้องกระท าโดยวิธี
ลงคะแนนลับ มติที่ให้ถอดถอนผู้ใดออกจาก
ต าแหน่ง ให้ถือเอาคะแนนเสียงไมน่้อยกว่าสาม
ในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่ของ
วุฒิสภา  
 ผู้ใดถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งให้ผู้นั้น
พ้นจากต าแหน่งหรือให้ออกจากราชการนับแต่
วันท่ีวุฒิสภามีมติให้ถอดถอน และให้ตัดสิทธิผู้
นั้นในการด ารงต าแหน่งใดในทางการเมืองหรือ
ในการรับราชการเป็นเวลาห้าปี  
 มติของวุฒิสภาตามมาตรานี้ใหเ้ปน็ท่ีสุด 
และจะมีการร้องขอให้ถอดถอนบุคคลดังกลา่ว
โดยอาศัยเหตเุดียวกันอีกมไิด้ แตไ่ม่กระทบ 
กระเทือนการพิจารณาของศาลฎกีาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 มาตรา ๒๔๐  ในกรณีที่มีการร้องขอให้
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๒๓๘ ให้
ด าเนินการดังต่อไปนี้  
 (๑) ในกรณีที่กล่าวหาผูด้ ารงต าแหน่งตาม
มาตรา ๒๓๘ ว่ามีพฤติการณ์ตามมาตรา ๒๓๘ 
วรรคหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรง ให้ประธานรัฐสภาหรือประธาน
วุฒิสภา แล้วแต่กรณี ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยเร็ว 
และให้ด าเนินการต่อไป ดังนี้  
  (ก) ให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการไตส่วนให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว ถ้าคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมมีติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ว่าข้อกล่าวหาใดมีมลู นับแต่วัน
ดังกล่าวผูด้ ารงต าแหน่งที่ถูกกล่าวหาจะปฏิบตัิ
หน้าท่ีต่อไปมไิด้ จนกว่ารัฐสภาหรอืวุฒิสภา 
แล้วแต่กรณี จะมีมติ และให้ด าเนนิการต่อไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ถ้าเห็นว่าข้อ
กล่าวหาใดไม่มมีูล ให้ข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป  
  (ข) เมื่อไต่สวนเสร็จแล้ว ให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติท ารายงานเสนอต่อประธานรัฐสภาหรือ
ประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี โดยในรายงาน 
 

  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๘๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ดังกล่าวต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาตามค าร้อง
ขอข้อใดมีมูลหรือไม่ มีพยานหลักฐานใด  
 (๒) ในกรณีที่กล่าวหาผูด้ ารงต าแหน่งตาม
มาตรา ๒๓๘ ว่ามีพฤติการณ์ฝ่าฝนืหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้
ประธานรัฐสภาหรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ โดยเร็ว และให้ด าเนินการ
ต่อไป ดังนี้  
  (ก) ให้ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแจ้งให้องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งมีหนา้ที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
เสนอช่ือผู้ทรงคณุวุฒิและคณุธรรม องค์กรละหนึ่ง
คน และให้ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมคี าสั่งแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่าวร่วมกับผู้ทรงคณุวุฒิและคณุธรรมหนึ่งคน
ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเสนอ เป็นคณะกรรมการพิจารณาการฝา่
ฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
โดยเร็ว โดยให้แต่งตั้งเป็นรายกรณ ี
  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม อ านาจ
หน้าที่ วิธีการไต่สวนและพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาการฝา่ฝืนหรือไมป่ฏิบัตติามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม และการอื่นท่ีจ าเปน็ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  (ข) เมื่อคณะกรรมการตาม (ก) 
ด าเนินการไตส่วนเสร็จแล้ว ให้ท ารายงานเสนอต่อ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๙๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ โดยในรายงานดังกล่าวต้องระบุให้
ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาตามค าร้องขอข้อใดมีมูล
หรือไม่ มีพยานหลักฐานใด ในกรณีที่เห็นว่าข้อ
กล่าวหาใดไม่มมีูล ให้ข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป 
แต่ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล ให้แจ้งให้ประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ทราบ โดยนับแต่วันดังกล่าวผู้ด ารงต าแหน่งที่ถูก
กล่าวหาจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้ จนกว่ารัฐสภา
หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะมีมติ และให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในการนี้ ถ้าคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ขอให้
คณะกรรมการไต่สวนเพิ่มเตมิ ก็ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการไตส่วนต่อไปตามมตินั้น  
 (๓) เมื่อไดร้ับรายงานตาม (๑) หรอื (๒) 
แล้วแต่กรณี แล้ว ให้ประธานรัฐสภาหรือประธาน
วุฒิสภาจัดใหม้ีการประชุมรัฐสภาหรือวุฒิสภาเพื่อ
พิจารณากรณดีังกล่าวโดยเร็ว ในกรณีที่คณะ 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติส่งรายงานให้นอกสมัยประชุม ให้ประธาน
รัฐสภาน าความกราบบังคมทูลเพือ่มีพระบรมราช
โองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัย
วิสามัญ และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๙๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภามีอสิระในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งต้อง
กระท าโดยวิธีลงคะแนนลับ มตริัฐสภาที่ให้ถอด
ถอนผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๒๓๘ วรรคหนึ่ง 
ออกจากต าแหน่ง ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่
ของทั้งสองสภา และมติวุฒิสภาที่ให้ถอดถอนผู้
ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๒๓๘ วรรคสองและ
วรรคสาม ออกจากต าแหน่ง ให้ถอืเอาคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา  
 มติที่ให้ถอดถอนผู้ใดออกจากต าแหน่ง ไม่
ว่าผู้นั้นจะยังคงอยู่ในต าแหน่งหรือพ้นจาก
ต าแหน่งน้ันไปแล้ว ให้มีผลเป็นการตัดสิทธิในการ
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือสทิธิในการด ารง
ต าแหน่งอ่ืนของผู้นั้นเป็นเวลาห้าปนีับแต่วันที่มีมติ 
แต่ถ้าเป็นกรณีที่ถูกถอดถอนเพราะเหตุที่มี
พฤติการณร์่ ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อ
หน้าท่ี ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหนง่หน้าท่ีราชการ 
หรือส่อว่ากระท าผดิต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการ
ยุติธรรม ให้มีผลเป็นการตดัสิทธิในการด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองหรือสิทธิในการด ารง
ต าแหน่งอ่ืนตลอดไป 
 การร้องขอ การพิจารณาและไต่สวนค าร้อง
ขอ และการอื่นที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๙๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 ภาค ๓ 
หลักนิติธรรม ศาล และองค์กรตรวจสอบการใช้

อ านาจรัฐ 

  

หมวด ๑๐ 
ศาล 

หมวด ๑ 
ศาลและกระบวนการยุติธรรม 

หมวด ๑๐ 
ศาล 

ไม่มีการแก้ไข 

ส่วนที่ ๑ 
บทท่ัวไป 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

  มาตรา ๒๐๕  หลักนิติธรรมอันเปน็
รากฐานของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย 
อย่างน้อยมีหลักการพื้นฐานส าคญั ดังต่อไปนี ้
 (๑) ความสูงสดุของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายเหนืออ าเภอใจของบุคคล และการเคารพ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายทั้งโดยรฐัและประชาชน 
 (๒) การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
สิทธิ เสรภีาพ และความเสมอภาค 
 (๓) การแบ่งแยกการใช้อ านาจ การตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ และการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 (๔) นิติกระบวนอันเป็นธรรม ซึ่งอย่างน้อย
ต้องไม่บังคับใช้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย้อนหลัง
เป็นโทษทางอาญาแก่บุคคล ให้บุคคลมสีิทธิในการ
ปกป้องตนเองเมื่อสิทธิหรือเสรภีาพถูกกระทบ ไม่
บังคับให้บุคคลต้องให้ถ้อยค าซึ่งท าให้ต้องรับผิด
ทางอาญา ไม่ท าให้บุคคลต้องถูกด าเนินคดีอาญา
ในการกระท าความผิดเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง 
และมีข้อก าหนดให้สันนิษฐานว่าบคุคลเป็นผู้
บริสุทธ์ิอยู่จนกว่าจะมีค าพิพากษาว่ากระท าผดิ 
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ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๕) ความเป็นอิสระของศาล และความ
สุจรติเที่ยงธรรมของกระบวนการยุติธรรม 

  มาตรา ๒๐๖  กระบวนการยุติธรรมต้อง
เป็นไปโดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย มี
ความเป็นธรรม มีมาตรฐานที่ชัดเจน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีขั้นตอนการด าเนินกระบวนพิจารณา
ที่เหมาะสมกับประเภทคดี มีประสิทธิภาพ ไม่ล่าช้า
โดยไม่มีเหตุอันสมควร และให้ประชาชนเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อย 
 การด าเนินกระบวนพิจารณาของศาลและ
องค์กรในกระบวนการยุติธรรม ต้องมีการก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินการในข้ันตอนต่าง ๆ ทั้งของ
คูค่วามของศาล และขององค์กรดงักล่าว ไว้อย่าง
ชัดเจน เพื่อเป็นหลักประกันในการด าเนินการใน
กระบวนการยตุิธรรมและการพิจารณาพิพากษา
คดี  และต้องเปดิเผยให้ทราบเป็นการทั่วไป  ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐในกระบวนการยตุิธรรม 
คู่ความ คู่กรณี และทนายความ มหีน้าท่ีร่วมมือกับ
ศาลเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยไม่
ล่าช้าโดยไมม่ีเหตุอันสมควร  ถ้ามกีารใช้สิทธิโดย
ไม่สจุริตย่อมต้องรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย และค าสั่ง ต้องแสดง
เหตุผลประกอบการวินิจฉัยหรือการมีค าสั่ง ต้อง
อ่านโดยเปิดเผย รวมทั้งต้องให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย  และถ้าเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะต้องให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ด้วย  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๙๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง  การพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีเป็นอ านาจของศาลซึ่งต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ 
ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหา 
กษัตริย ์ 
 วรรคสอง  ผู้พิพากษาและตุลาการมี
อิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไป
โดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
 วรรคสี่  ผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็น
ข้าราชการการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองมไิด ้
 

 มาตรา ๒๐๗ วรรคหนึ่ง  การพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีเป็นอ านาจของศาล ซึ่งต้อง
ด าเนินการใหเ้ป็นไปโดยยตุิธรรมตามหลักนติิธรรม 
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และในพระ
ปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์  
 วรรคสอง  ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีโดยปราศจากอคติท้ัง
ปวง และต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับประเภทคดีที่ต้อง
พิจารณาพิพากษา 
 วรรคสาม  ผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็น
ข้าราชการการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง มิได ้

 มาตรา ๑๘๓  การพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีเป็นอ านาจของศาล ซึ่งตอ้งด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภไิธย
พระมหากษตัริย ์
 ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดตีามรัฐธรรมนญูและ
กฎหมาย ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เปน็ธรรม และ
ปราศจากอคติทั้งปวง 
 

 มาตรา ๑๘๓๑๘๘  ไม่มีการแกไ้ข 

 มาตรา ๑๙๘  บรรดาศาลทั้งหลายจะ
ตั้งขึ้นได้ก็แตโ่ดยพระราชบญัญัต ิ 
 การตั้งศาลขึ้นใหม่เพื่อพิจารณาพพิากษา
คดีใดคดีหนึ่งหรือคดีที่มีข้อหาฐานใดฐานหน่ึง
โดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยู่ตามกฎหมายส าหรับ
พิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระท ามิได ้ 
 การบัญญัติกฎหมายให้มีผลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย
ธรรมนญูศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใช้แก่คดีใดคดี
หนึ่งโดยเฉพาะ จะกระท ามิได ้
 

 มาตรา ๒๐๙  บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งข้ึน
ได้ก็แตโ่ดยพระราชบญัญัติ  โดยให้จัดตั้งศาลอย่าง
ทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงได้โดยง่าย 
สะดวก รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อย 
 การตั้งศาลขึน้ใหม่เพื่อพิจารณาพพิากษาคดี
ใดคดีหนึ่งหรือคดีที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่ง
โดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยู่ตามกฎหมายส าหรับ
พิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระท ามิได ้
 การบัญญตัิกฎหมายให้มผีลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย
ธรรมนญูศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใช้แก่คดีใดคดี
หนึ่งโดยเฉพาะ จะกระท ามิได ้

 มาตรา ๑๘๔  บรรดาศาลทั้งหลายจะ
ตั้งข้ึนได้แตโ่ดยพระราชบญัญัต ิ
 การตั้งศาลขึ้นใหม่หรือก าหนดวิธพีิจารณา
เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดหีนึง่หรือท่ีมีข้อหา
ฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีตาม
กฎหมายส าหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ๆ จะ
กระท ามไิด ้
 

 มาตรา ๑๘๔๑๘๙  ไม่มีการแกไ้ข 

 มาตรา ๒๐๐  พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งผู้พิพากษาและตุลาการ และทรงให้พ้น 
 

 มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง  พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งผู้พิพากษาและตุลาการ และทรงให้พ้น
จากต าแหน่งหนึ่งเพื่อไปด ารงต าแหน่งอื่น  แต่ใน

 มาตรา ๑๘๕  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
และให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากต าแหน่ง 
แต่ในกรณีที่พ้นจากต าแหน่งเพราะความตายหรือ

 มาตรา ๑๘๕๑๙๐  พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งและใหผู้้พิพากษาและตุลาการพ้นจาก
ต าแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากต าแหน่งเพราะ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๙๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

จากต าแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากต าแหน่ง
เพราะความตาย  
 การแต่งตั้งและการใหผู้้พิพากษาและตลุา
การในศาลอื่นนอกจากศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร พ้นจาก
ต าแหน่ง ตลอดจนอ านาจพิพากษาคดีและวิธี
พิจารณาของศาลดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลนั้น 

กรณีที่พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตอุื่นตามกฎหมาย
หรือเพราะความตาย ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงทราบ 
 

เกษียณอายุหรือตามวาระ ให้น าความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงทราบ 
 

ความตายหรือ เกษียณอายุหรือ ตามวาระ หรือ
พ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้น าความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 

 

 มาตรา ๒๐๑  ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้
พิพากษาและตลุาการต้องถวายสตัย์ปฏญิาณต่อ
พระมหากษตัริยด์้วยถ้อยค า ดังตอ่ไปนี้  
 “ข้าพระพุทธเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอถวาย
สัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจา้จะจงรักภักดตี่อ
พระมหากษตัริย์ และจะปฏิบัตหินา้ที่ในพระ
ปรมาภไิธยด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต โดย
ปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรม
แก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร 
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตัิตามซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยและกฎหมายทุกประการ” 

 มาตรา ๒๑๑ วรรคสองและวรรคสาม  
ตรงกับมาตรา ๒๐๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 

 มาตรา ๑๘๖  ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๘๖๑๙๑  ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๙๙  ในกรณีที่มีปัญหาเกีย่วกับ
อ านาจหน้าที่ระหว่างศาลยตุิธรรม ศาลปกครอง 
ศาลทหาร หรือศาลอื่น ให้พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด
โดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งประกอบด้วย
ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานศาล
ปกครองสูงสดุ ประธานศาลอื่น และผู้ทรงคณุวุฒิ 
 

 มาตรา ๒๑๐  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ระหว่างศาลยตุิธรรม ศาลปกครอง 
ศาลทหาร หรือศาลอื่น ให้พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด
โดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งประกอบด้วย
ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานศาลปกครอง
สูงสุด ประธานศาลอื่น และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นทาง
นิติศาสตรไ์ม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ โดยให้

 มาตรา ๑๘๗  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
หน้าท่ีและอ านาจระหว่างศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง หรือศาลทหาร ให้พิจารณาวินิจฉัยชี้
ขาดโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธาน
ศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสดุ 
หัวหน้าส านักตลุาการทหาร และผูท้รงคุณวุฒิอื่น
อีกไมเ่กินสี่คนตามทีก่ฎหมายบัญญตัิ เปน็กรรมการ 

 มาตรา ๑๘๗๑๙๒  ไม่มีการแกไ้ข 
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๑๙๖ 
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(ปี ๕๙) 

อื่นอีกไม่เกินสี่คนตามที่กฎหมายบญัญัติ เป็น
กรรมการ  
 หลักเกณฑ์การเสนอปญัหาตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

เลขานุการศาลฎีกาเป็นเลขานุการ และให้
เลขาธิการส านักงานศาลปกครองและหัวหน้า
หน่วยธุรการของศาลอื่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 ให้คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตรต์ามวรรคหนึ่งจ านวน
สามคนเป็นคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอ
ความเห็นเกีย่วกับปัญหาทีต่้องพิจารณาวินิจฉัย
เป็นรายคด ี
 หลักเกณฑ์การเสนอปัญหาและการวินิจฉัย
ปัญหาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 หลักเกณฑ์และวิธีการช้ีขาดปญัหาเกี่ยวกับ
หน้าท่ีและอ านาจระหว่างศาลตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 

 มาตรา ๒๑๗  ศาลรัฐธรรมนญูมีหน่วย
ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระ โดยมี
เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนญูเป็น
ผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
 การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ ต้องมาจากการเสนอของประธาน
ศาลรัฐธรรมนญูและได้รับความเหน็ชอบของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนญูตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ด าเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 มาตรา ๒๒๒  ศาลยุติธรรมมีหน่วย
ธุรการของศาลยตุิธรรมที่เป็นอิสระ โดยมี
เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้ึนตรงต่อประธานศาลฎีกา  
 

 มาตรา ๒๑๓  ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม 
และศาลปกครอง มีหน่วยธรุการของศาลที่เป็น
อิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การด าเนินการอื่น  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
โดยมเีลขาธิการส านักงานศาลเป็นผู้บังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อประธานศาลนั้น 
 การแต่งตั้ง การพ้นจากต าแหน่ง การ
ประเมินประสิทธิภาพ และการด าเนินการทางวินัย 
เลขาธิการส านักงานศาล ต้องไดร้บัความเห็นชอบ
จากองค์กรบริหารงานบุคคลของศาลนั้นตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 ให้มีหน่วยงานในการบังคับคดีท่ีมี
ประสิทธิภาพอยู่ในสังกัดของศาล เพื่อบังคับการ
ให้เป็นไปตามค าวินิจฉัย ค าพิพากษา และค าสั่ง
ของศาล  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 

 มาตรา ๑๘๘  ให้แต่ละศาล ยกเวน้ศาล
ทหาร มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานธุรการซึ่งมี
ความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น โดยให้มี
หัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้ึน
ตรงต่อประธานของแต่ละศาล ท้ังนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 

 มาตรา ๑๘๘๑๙๓  ให้แต่ละศาล ยกเว้น
ศาลทหาร มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานธุรการซึ่ง
มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น โดยให้มี
หัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้ึน
ตรงต่อประธานของแต่ละศาล ท้ังนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ

 ให้ศาลยุติธรรมและศาลปกครองมรีะบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตาม
ความเหมาะสมตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๙๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานศาล
ยุติธรรม ต้องมาจากการเสนอของประธานศาล
ฎีกาและได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญตั ิ
 ส านักงานศาลยุติธรรมมีอสิระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ด าเนินการอื่น ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตั ิ
 มาตรา ๒๒๗  ศาลปกครองมีหน่วยธรุการ
ของศาลปกครองที่เป็นอสิระ โดยมเีลขาธิการ
ส านักงานศาลปกครองเป็นผู้บังคับบญัชาขึ้นตรงต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสดุ  
 การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานศาล
ปกครอง ต้องมาจากการเสนอของประธานศาล
ปกครองสูงสุดและไดร้ับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตลุาการศาลปกครองตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ 
 ส านักงานศาลปกครองมีอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ด าเนินการอื่น ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตั ิ

ส่วนที่ ๓  
ศาลยุติธรรม 

ไม่มีการแก้ไข 
 

ส่วนที่ ๒ 
ศาลยุติธรรม 

ไม่มีการแก้ไข 
 

 มาตรา ๒๑๘  ศาลยุติธรรมมีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่
รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจ
ของศาลอื่น 
 มาตรา ๒๑๙ วรรคหนึ่ง  ศาลยุติธรรมมี
สามชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาล 
 

 มาตรา ๒๒๔  ศาลยุติธรรมมีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่
รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัตใิห้อยู่ในอ านาจ
ของศาลอื่น 
 ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาล
ช้ันอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ทีม่ีบัญญตัิไว้เป็น
อย่างอื่นในรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายอื่น 

 มาตรา ๑๘๙  ศาลยุติธรรมมีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจ
ของศาลอื่น 
 การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการ
ด าเนินงานของศาลยตุิธรรมให้เปน็ไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 มาตรา ๑๘๙๑๙๔  ไม่มีการแก้ไข 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๙๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ฎีกา เว้นแต่ที่มีบญัญัตไิว้เป็นอย่างอื่นใน
รัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น  
 วรรคสอง  ศาลฎีกามีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้
เสนอต่อศาลฎีกาไดโ้ดยตรง และคดีที่อุทธรณ์
หรือฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลช้ันต้น
หรือศาลอุทธรณ์ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ เว้นแต่
เป็นกรณีที่ศาลฎีกาเห็นว่าข้อกฎหมายหรือ
ข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกานั้นจะไม่เป็นสาระ
อันควรแก่การพิจารณา ศาลฎีกามอี านาจไม่รับ
คดีไว้พิจารณาพิพากษาได ้ ทั้งนี ้ตามระเบียบที่ท่ี
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด 
 วรรคสม  ให้ศาลฎีกามีอ านาจพิจารณาและ
วินิจฉัยคดีทีเ่กี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอน
สิทธิเลอืกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  และให้ศาลอุทธรณ์
มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉยัคดีทีเ่กีย่วกับการ
เลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธเิลือกตัง้ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บรหิารท้องถิ่น  ทั้งนี ้วิธี
พิจารณาและวินิจฉัยคดีใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที่ท่ี
ประชุมใหญศ่าลฎีกาก าหนด โดยต้องใช้ระบบไตส่วน
และเป็นไปโดยรวดเร็ว 
 

 มาตรา ๒๒๖  ให้ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
ภาค และศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษ มีอ านาจ
พิจารณาและพิพากษาคดี ดังต่อไปนี ้
 (๑) คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งให้อยู่ในเขตอ านาจของศาล
ดังต่อไปนี ้
  (ก) คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภาให้อยู่ในอ านาจของศาลอทุธรณ์   
  (ข) คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งเกิดขึ้นในเขต
ท้องที่ของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคใด ให้
อยู่ในอ านาจของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณภ์าค
นั้น แล้วแต่กรณี  
  (ค) คดีที่มีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารทอ้งถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ภายหลังที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว ให้อยู่
ในเขตอ านาจของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์
ภาคตาม (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี  
 เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค 
แล้วแต่กรณี มีค าสั่งรับค าร้องให้เลือกตั้งใหม่หรือ
ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง แล้ว นับแต่วันดังกล่าว ผู้
ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุมสิภา ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๙๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

สมาชิกสภาท้องถิ่น จะปฏิบัติหนา้ที่ต่อไป มิได้ 
จนกว่าศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค แล้วแต่
กรณี จะมีค าสั่งยกค าร้อง 
 ค าพิพากษาในคดีเพิกถอนสิทธิเลอืกตั้ง 
คู่ความมสีิทธิอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้  ท้ังนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 (๒) คดีเกี่ยวกับการจงใจไมย่ื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนีส้ิน ส าเนาแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือ
จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยส์ินและหนี้สิน 
ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ หรือเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตามรัฐธรรมนูญนี้ 
ให้ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมีอ านาจ
พิจารณาพิพากษา  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตัิ 
และเมื่อมีค าพิพากษาหรือค าสั่งแล้ว คู่ความมสีิทธิ
อุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งต่อศาลฎีกาได้ 
 (๓) คดีช านญัพเิศษให้อุทธรณต์่อศาลอุทธรณ์
คดีช านญัพิเศษ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 วิธีพิจารณาและการพิพากษาคดีตาม (๑) 
และ (๒) รวมทั้งการอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์ และการอื่นท่ีจ าเป็น ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ท่ีประชุมใหญศ่าลฎีกาก าหนด โดยต้อง
ใช้ระบบไตส่วนให้เป็นไปโดยรวดเร็ว และอาจ
พิจารณาลับเพื่อคุ้มครองพยานได ้

 มาตรา ๒๑๙ วรรคสี่  ให้มีแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา โดย
องค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาล

 มาตรา ๒๒๕  ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองค์
คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาล

 มาตรา ๑๙๐  ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองค์
คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาล

 มาตรา ๑๙๐๑๙๕  ให้มีแผนกคดอีาญา
ของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา โดย
องค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษาใน
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ฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา
หรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ า
กว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาจ านวนเก้าคน ซึ่งได้รับ
เลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนน
ลับ และให้เลือกเป็นรายคดี  
 วรรคห้า  อ านาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองและวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง 
ให้เป็นไปตามที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญนี้และใน
พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง 
 มาตรา ๒๗๗ วรรคสอง  วิธีพิจารณาคดี
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองให้เปน็ไปตามที่บัญญัตไิว้ใน
พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง 
และให้น าบทบญัญตัิมาตรา ๒๑๓ มาใช้บังคับกับ
การปฏิบัติหนา้ที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองดว้ยโดยอนุโลม  
 มาตรา ๒๗๘  การพิพากษาคดีใหถ้ือ
เสียงข้างมาก โดยผู้พิพากษาซึ่งเปน็องค์คณะทุก
คนต้องท าความเห็นในการวินิจฉยัคดีเป็น
หนังสือพร้อมทั้งต้องแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุม
ก่อนการลงมต ิ 
 ค าสั่งและค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้
เปิดเผยและเป็นทีส่ดุ เวน้แตเ่ป็นกรณีตามวรรคสาม 
 

ฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไมต่่ ากว่าผู้พพิากษาศาลฎีกา
หรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไมต่่ า
กว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาจ านวนเก้าคน ซึ่งได้รับ
เลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนน
ลับ และใหเ้ลือกเป็นรายคด ี
 อ านาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง การอุทธรณ์ค า
พิพากษา ซึ่งกระท าได้ทั้งในข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย และวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ให้เป็นไปตามที่บัญญตัิไว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้และในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดอีาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 
 

ฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไมต่่ ากว่าผู้พพิากษาศาล
ฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่
ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได้รบัคัดเลือกโดยที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนเก้าคน โดยให้เลือก
เป็นรายคด ี
 ศาลฎกีาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีตามที่
บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนญู 
 วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดอีาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้อุทธรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาภายในสามสบิวันนับแต่วันที่
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองมีค าพิพากษา ทั้งนี้ เฉพาะในปัญหาข้อ
กฎหมาย หรือในกรณีที่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่ง
อาจท าให้ข้อเทจ็จริงเปลีย่นแปลงไปในสาระส าคญั 
 การวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ด าเนินการโดยองค์
คณะของศาลฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลฎีกาซึ่งไมเ่คยพิจารณาคดีนั้น
มาก่อน และได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาล
ฎีกา จ านวนเก้าคน  
 หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาล
ฎีกาตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ 
 

ศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไมต่่ ากวา่ผู้พิพากษาศาล
ฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวโุสซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไมต่่ า
กว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งไดร้ับคดัเลือกโดยที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนไม่นอ้ยกว่าห้าคนแต่
ไม่เกินเกา้คนตามที่บัญญตัิไว้ในพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยให้เลือก
เป็นรายคด ี

 ศาลฎกีาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีตามที่
บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนญู 

 วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดอีาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้อุทธรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาไดภ้ายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองมีค าพิพากษา ทั้งนี้ เฉพาะใน
ปัญหาข้อกฎหมาย หรือในกรณีที่มีพยาน 

หลักฐานใหม่ซึ่งอาจท าให้ข้อเทจ็จริงเปล่ียน 

แปลงไปในสาระส าคัญ 

 การวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาล
ฎีกาตามวรรคสี่ ให้ด าเนินการโดยองค์คณะของ
ศาลฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่ง
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะใน
ศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยด ารง
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 ในกรณีที่ผูต้้องค าพิพากษาของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
มีพยานหลักฐานใหม่ ซึ่งอาจท าให้ข้อเท็จจริง
เปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคญั อาจยื่นอุทธรณ์
ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาภายในสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีมีค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได ้
 หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์และการพิจารณา
วินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด 

ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ต าแหน่งไมต่่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาล
ฎีกาซึ่งไมเ่คยพิจารณาคดีนั้นมากอ่น และไดร้ับ
คัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนเก้า
คน โดยให้เลือกเป็นรายคดี และเมื่อองค์คณะ
ของศาลฎีกาดังกล่าวได้วินิจฉยัแลว้ให้ถือว่าค า
วินิจฉัยนั้นเป็นค าวินิจฉยัของทีป่ระชุมใหญศ่าลฎีกา 

 ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพพิากษาให้ผู้ใด
พ้นจากต าแหน่ง หรือค าพิพากษานั้นมีผลใหผู้้ใด
พ้นจากต าแหน่ง ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์ตามวรรค
สี่หรือไม่ ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันท่ีศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองมีค าพิพากษา 

 หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ตามวรรคสี่ 
และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชมุ
ใหญ่ศาลฎีกาตามมาตรานีว้รรคห้า ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 มาตรา ๑๙๗ วรรคสาม  การโยกย้ายผู้
พิพากษาและตลุาการโดยไมไ่ดร้ับความยินยอม
จากผู้พิพากษาและตุลาการนั้น จะกระท ามไิด ้ 
เว้นแต่เป็นการโยกย้ายตามวาระตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิเป็นการเลื่อนต าแหน่งใหสู้งขึน้ เป็น
กรณีที่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัยหรือ
ตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา เป็นกรณีที่กระทบ 
กระเทือนต่อความยตุิธรรมในการพจิารณาพิพากษา
คดี หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นอันไม่อาจ
ก้าวล่วงได้  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 มาตรา ๒๐๗ วรรคสี่  เงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้
พิพากษาและตลุาการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ทั้งนี้ จะน าระบบบญัชีเงินเดือนหรือเงิน
ประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ
มิได้ และเมื่อมีการเพิ่มเงินเดือนหรือเงินประจ า
ต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนเป็นสัดส่วนใด ให้
ปรับเพิ่มเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของผู้
พิพากษาหรือตุลาการขึ้นอย่างน้อยให้เป็นไปตาม
สัดส่วนน้ัน 

 มาตรา ๑๙๑  การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับผู้พิพากษาศาลยุติธรรมตอ้งมีความเป็น
อิสระ และด าเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกา
เป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็น
ข้าราชการตลุาการในแต่ละชั้นศาล และ
ผู้ทรงคุณวฒุิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ 
ตุลาการ บรรดาที่ได้รับเลือกจากขา้ราชการ 
ตุลาการ  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 

 มาตรา ๑๙๑๑๙๖  การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับผู้พิพากษาศาลยุติธรรมตอ้งมีความเป็น
อิสระ และด าเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกา
เป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็น
ข้าราชการตลุาการในแต่ละชั้นศาล และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ 
ตุลาการ บรรดาที่ได้รับเลือกจากขา้ราชการ 
ตุลาการไมเ่กินสองคน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
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 มาตรา ๒๐๒  เงินเดือน เงินประจ าต าแหนง่ 
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้พิพากษาและ 
ตุลาการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญัติ ทั้งนี้ จะ
น าระบบบญัชีเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับมไิด ้ 
 ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกบั
กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผน่ดิน กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิและ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ดว้ยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๐๓  บุคคลจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
หรือกรรมการในคณะกรรมการ 
ตุลาการของศาลอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
ในเวลาเดยีวกันมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ
โดยต าแหน่งหรือกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 มาตรา ๒๒๐  การแต่งตั้งและการใหผู้้
พิพากษาในศาลยตุิธรรมพ้นจากต าแหน่ง ต้องได้รับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตลุาการศาล
ยุติธรรมก่อน แล้วจึงน าความกราบบงัคมทูล  
 การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน 
และการลงโทษผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม ต้อง
ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตลุาการ
ศาลยุติธรรม ในการนี้ให้คณะกรรมการตลุาการ
ศาลยุติธรรมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นช้ันศาล
ละหนึ่งคณะ เพื่อเสนอความคิดเหน็ในเรื่อง
ดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา 
 

 วรรคห้า  ให้มีคณะกรรมการซึ่งเปน็องค์กร
บริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมหรือ
ของตุลาการศาลปกครอง เพื่อเปน็หลักประกัน
ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาหรอืตุลาการ โดยมี
องค์ประกอบ อ านาจหน้าท่ี และวธิีด าเนินการ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิแต่กรรมการซึ่งเป็นผู้
แทนท่ีได้รับเลือกตั้งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
องค์กรบริหารงานบุคคลดังกล่าว ให้ด ารงต าแหน่ง
ได้ไม่เกินสองวาระ และบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่ง
กรรมการในองค์กรบริหารงานบุคคลของศาลหนึ่ง 
จะไปด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรบริหารงาน
บุคคลของศาลอื่นหรือกรรมการทีม่ีอ านาจหน้าท่ี
ในการบริหารของศาลใด ในเวลาเดียวกันมิได้  
 วรรคหก  การแต่งตั้ง การโยกย้าย การ
เลื่อนเงินเดือน และการเลื่อนต าแหน่ง วินัยและ
การลงโทษทางวินัย การทบทวนการลงโทษทาง
วินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของผู้พิพากษา
และตลุาการ ต้องมีหลักประกันความเป็นอิสระ  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 มาตรา ๒๑๒  ประธานศาลฎีกาและ
ประธานศาลปกครองสูงสุด มีวาระการด ารง
ต าแหน่งสี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 
และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว  ในกรณีที่
ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวยังไมพ่้นจากราชการ
เพราะเหตุที่เกษียณอายรุาชการ ให้แต่งตั้งผู้นั้นให้
ด ารงต าแหน่งอ่ืนตามที่องค์กรบรหิารงานบุคคล
ของศาลนั้นก าหนด 
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 การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตลุาการศาลยุติธรรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถและพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย เป็นส าคัญ 
 มาตรา ๒๒๑  คณะกรรมการตลุาการศาล
ยุติธรรมประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ  
 (๒) กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในแต่ละช้ันศาล 
ได้แก ่ศาลฎีกาหกคน ศาลอุทธรณ์สี่คน และศาล
ช้ันต้นสองคน ซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการในแต่ละ
ช้ันศาล และได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการใน
แต่ละช้ันศาล  
 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน 
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการตลุาการ และได้รับเลือกจาก
วุฒิสภา  
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวธิีการ
เลือกกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ ให้เปน็ไปตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 ในกรณีที่ไม่มีกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตาม
วรรคหนึ่ง (๓) หรือมีแต่ไม่ครบสองคน  ถ้า
คณะกรรมการตลุาการศาลยตุิธรรมจ านวนไม่
น้อยกว่าเจ็ดคนเห็นว่ามีเรื่องเร่งดว่นท่ีต้องให้
ความเห็นชอบ ให้คณะกรรมการตลุาการศาล
ยุติธรรมจ านวนดังกล่าวเป็นองค์ประกอบและ
องค์ประชุมพิจารณาเรื่องเร่งด่วนนั้นได ้
 มาตรา ๓๐๖  ในวาระเริ่มแรก ใหผู้้
พิพากษาในศาลฎีกาที่เคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ า
กว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งมีอายุครบหกสิบปี
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บริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีผู้พพิากษาอาวุโสในศาลฎีกาตามมาตรา 
๒๑๙ ได้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัตหิน้าท่ี
ของผู้พิพากษาอาวุโส 
 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ให้ตรากฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์
ให้ผู้พิพากษาศาลยตุิธรรมด ารงต าแหน่งได้จนถึง
อายุครบเจด็สิบปี และผู้พิพากษาศาลยุติธรรมซึ่ง
มีอายคุรบหกสบิปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณใด
ซึ่งได้ปฏิบตัิหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปีและ
ผ่านการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัตหิน้าท่ี 
สามารถขอไปด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสใน
ศาลซึ่งไม่สูงกว่าขณะด ารงต าแหนง่ได ้
 กฎหมายที่จะตราขึ้นตามวรรคหนึง่และ
วรรคสอง จะต้องมีบทบัญญัติให้ผู้ที่จะมีอายุครบ
หกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณใดในระยะ
สิบปีแรกนับแต่วันท่ีกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้
บังคับ ทยอยพ้นจากต าแหน่งที่ด ารงอยู่เป็น
ล าดับในแตล่ะปตี่อเนื่องกันไปและสามารถขอไป
ด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสต่อไปได ้
 ให้น าบทบัญญัติในวรรคสอง และวรรค
สาม ไปใช้กับพนักงานอัยการด้วย โดยอนุโลม 

ส่วนที่ ๔ 
ศาลปกครอง 

ไม่มีการแก้ไข ส่วนที่ ๓ 
ศาลปกครอง 

ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๒๒๓  ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวสิาหกจิ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น หรือ

 มาตรา ๒๒๗  ศาลปกครองมีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการ
ใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่อง 

 มาตรา ๑๙๒  ศาลปกครองมีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครองตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ

 มาตรา ๑๙๒๑๙๗  ศาลปกครองมีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการ
ใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่อง 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

องค์กรตามรัฐธรรมนญู หรือเจา้หน้าที่ของรัฐกับ
เอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหนา้ที่ของรฐัด้วยกัน อัน
เนื่องมาจากการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมาย 
หรือเนื่องมาจากการด าเนินกิจการทางปกครองของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองคก์รตามรัฐธรรมนญู 
หรือเจา้หน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
รวมทั้งมีอ านาจพิจารณาพิพากษาเรือ่งที่รัฐธรรมนญู
หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของศาล
ปกครอง 
 อ านาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึง
การวินิจฉัยช้ีขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่ง
เป็นการใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญของ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้น 
 ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครอง
ช้ันต้น และจะมีศาลปกครองช้ันอุทธรณ์ด้วยกไ็ด ้

มาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง รวมทั้งคดี
อันเนื่องมาจากการบรหิารและการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าท่ี
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  ตลอดจนมีอ านาจพิจารณาพิพากษาเรื่องที่
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของ
ศาลปกครอง 
 อ านาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึง
การใช้อ านาจหน้าท่ีซึ่งเป็นการใช้อ านาจโดยตรง
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าท่ีตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ ไม่ว่าอ านาจหน้าที่น้ันจะบัญญตัิ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย 
 ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครอง
ช้ันต้น และจะมีศาลปกครองช้ันอุทธรณ์ด้วยกไ็ด ้
 

 ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครอง
ช้ันต้น 
 อ านาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่
รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระซึ่งเป็น
การใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กร
อิสระนั้น ๆ 
 การจัดตั้ง วธิีพิจารณาคดี และการด าเนินงาน
ของศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น 
 

มาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง  ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครอง
ช้ันต้น 

 อ านาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่
รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระซึ่งเป็น
การใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กร
อิสระนั้น ๆ 

 การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงาน
ของศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น 

 

 มาตรา ๒๐๒  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้พิพากษาและตุลา
การ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญตั ิทั้งนี้ จะน า
ระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับมไิด ้ 
 ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกบั
กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผน่ดิน กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิและ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ดว้ยโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๒๐๗ วรรคสี่  เงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้
พิพากษาและตลุาการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ทั้งนี้ จะน าระบบบญัชีเงินเดือนหรือเงิน
ประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ
มิได้ และเมื่อมีการเพิ่มเงินเดือนหรือเงินประจ า
ต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนเป็นสัดส่วนใด ให้
ปรับเพิ่มเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของผู้
พิพากษาหรือตุลาการขึ้นอย่างน้อยให้เป็นไปตาม
สัดส่วนน้ัน 

 มาตรา ๑๙๓  การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับตุลาการศาลปกครองต้องมีความเป็น
อิสระ และด าเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองซึ่งประกอบด้วยประธานศาล
ปกครองสูงสุดเป็นประธาน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครอง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการในศาล
ปกครอง บรรดาทีไ่ดร้ับเลือกจากข้าราชการตลุา
การศาลปกครอง  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 

 มาตรา ๑๙๓๑๙๘  การบรหิารงานบุคคล
เกี่ยวกับตุลาการศาลปกครองต้องมีความเป็น
อิสระ และด าเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองซึ่งประกอบด้วยประธานศาล
ปกครองสูงสุดเป็นประธาน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครอง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการในศาล
ปกครองไม่เกินสองคน บรรดาที่ได้รับเลือกจาก
ข้าราชการตลุาการศาลปกครอง  ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
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๒๐๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 มาตรา ๒๐๓  บุคคลจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
หรือกรรมการในคณะกรรมการตลุาการของศาล
อื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ในเวลาเดียวกัน
มิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 มาตรา ๒๒๔  การแต่งตั้งและการให้ตุลา
การในศาลปกครองพ้นจากต าแหน่ง ต้องไดร้ับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติก่อน แล้วจึงน า
ความกราบบังคมทูล 
 ผู้ทรงคณุวุฒสิาขานติิศาสตร์และผู้ทรง 
คุณวุฒิในการบริหารราชการแผ่นดินอาจได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นตลุาการในศาลปกครองสูงสดุได ้การ
แต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นตุลาการในศาลปกครอง
สูงสดุให้แต่งตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
ตุลาการในศาลปกครองสูงสดุทั้งหมด และต้องได้รับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตลุาการศาล
ปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติและได้รับความ
เห็นชอบจากวุฒิสภาก่อน แล้วจึงน าความกราบ
บังคมทูล  
 การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน 
และการลงโทษตลุาการในศาลปกครอง ต้อง
ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตลุาการ
ศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญตัิ 
 
 

 วรรคห้า  ให้มีคณะกรรมการซึ่งเปน็องค์กร
บริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมหรือ
ของตุลาการศาลปกครอง เพื่อเปน็หลักประกัน
ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาหรอืตุลาการ โดยมี
องค์ประกอบ อ านาจหน้าท่ี และวธิีด าเนินการ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิแต่กรรมการซึ่งเป็นผู้
แทนท่ีได้รับเลือกตั้งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
องค์กรบริหารงานบุคคลดังกล่าว ให้ด ารงต าแหน่ง
ได้ไม่เกินสองวาระ และบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่ง
กรรมการในองค์กรบริหารงานบุคคลของศาลหนึ่ง 
จะไปด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรบริหารงาน
บุคคลของศาลอื่นหรือกรรมการทีม่ีอ านาจหน้าท่ี
ในการบริหารของศาลใด ในเวลาเดียวกันมิได้  
 วรรคหก  การแต่งตั้ง การโยกย้าย การ
เลื่อนเงินเดือน และการเลื่อนต าแหน่ง วินัยและ
การลงโทษทางวินัย การทบทวนการลงโทษทาง
วินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของผู้พิพากษา
และตลุาการ ต้องมีหลักประกันความเป็นอิสระ  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 มาตรา ๒๒๘  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์
และผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผ่นดิน 
อาจไดร้ับแต่งตั้งให้เป็นตลุาการในศาลปกครอง
สูงสุดได้  การแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นตลุาการ
ในศาลปกครองสูงสุดให้แต่งตั้งไมน่้อยกว่าหนึ่งใน
ห้าของจ านวนตลุาการในศาลปกครองสูงสดุทั้งหมด 
และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญตัิและ 
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ผู้จัดท า 

๒๐๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 
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(ปี ๕๙) 

 ตลุาการศาลปกครองในช้ันศาลใดจะมี
จ านวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
ตุลาการศาลปกครองก าหนด 
 มาตรา ๒๒๕  การแต่งตั้งตลุาการในศาล
ปกครองให้ด ารงต าแหน่งประธานศาลปกครอง
สูงสุดนั้น เมื่อไดร้ับความเห็นชอบของคณะ 
กรรมการตลุาการศาลปกครองและวุฒิสภาแล้ว 
ให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงแต่งตั้งต่อไป 
 มาตรา ๒๒๖  คณะกรรมการตลุาการศาล
ปกครองประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ประธานศาลปกครองสูงสดุเป็นประธาน
กรรมการ  
 (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเก้าคน
ซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครองและไดร้ับเลือก
จากตุลาการในศาลปกครองด้วยกนัเอง  
 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รบัเลือก
จากวุฒิสภาสองคน และจากคณะรัฐมนตรีอีก
หนึ่งคน  
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวธิีการ
เลือกกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ ให้เปน็ไปตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 ในกรณีที่ไม่มีกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตาม
วรรคหนึ่ง (๓) หรือมีแต่ไม่ครบสามคน  ถ้า
คณะกรรมการตลุาการศาลปกครองจ านวนไม่
น้อยกว่าหกคนเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีต้องให้
ความเห็นชอบ ให้คณะกรรมการตลุาการศาล 
 

ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภากอ่น แล้วจึงน า
ความกราบบังคมทูล 
 การคัดเลือกตลุาการในศาลปกครองช้ันต้น
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายวา่ด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครองบัญญตัิ  โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครองและได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาก่อน 
แล้วจึงน าความกราบบังคมทูล   



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๐๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ปกครองจ านวนดังกล่าวเป็นองค์ประกอบและ
องค์ประชุมพิจารณาเรื่องเร่งด่วนนั้นได ้

  มาตรา ๒๒๙  ให้มีแผนกคดีวินัยการคลัง
และการงบประมาณในศาลปกครองช้ันต้นและ
ศาลปกครองสูงสุด 
 องค์คณะ อ านาจหน้าที่ การฟ้องคดีและวิธี
พิจารณาคดี รวมทั้งการอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์ และการอื่นท่ีจ าเป็น ของศาลปกครอง
แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

  

ส่วนที่ ๕ 
ศาลทหาร 

ไม่มีการแก้ไข ส่วนที่ ๔ 
ศาลทหาร 

ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๒๒๘  ศาลทหารมีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งผู้กระท าผิดเป็น
บุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหารและคดีอื่น ท้ังนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 การแต่งตั้งและการให้ตลุาการศาลทหาร
พ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามทีก่ฎหมาย
บัญญัต ิ

 มาตรา ๒๓๐  ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๙๔  ศาลทหารมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระท าความผิดเป็นบคุคล
ซึ่งอยู่ในอ านาจศาลทหารและคดอีื่น ท้ังนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตัิ  
 การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงาน
ของศาลทหาร ตลอดจนการแต่งตัง้และการให้
ตุลาการศาลทหารพ้นจากต าแหนง่ ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

 มาตรา ๑๙๔๑๙๙  ไมม่ีการแกไ้ข 

ส่วนที่ ๒ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

ไม่มีการแก้ไข หมวด ๑๑ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง  ศาลรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่ง
และตลุาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกแปดคน ซึ่ง
พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ
วุฒิสภาจากบุคคลดังต่อไปนี ้ 

 มาตรา ๒๑๕ วรรคหนึ่ง  ศาลรัฐธรรมนญู
ประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวนเก้า
คนซึ่งพระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน า
ของวุฒิสภาจากบุคคลดังต่อไปนี ้
 

 มาตรา ๑๙๕  ศาลรัฐธรรมนญูประกอบ 
ด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนญูจ านวนเก้าคนซึ่ง
พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งจากบคุคล ดังต่อไปนี ้
 (๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

 มาตรา ๑๙๕๒๐๐  ไม่มีการแก้ไข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๐๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารง
ต าแหน่งไมต่่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งไดร้ับ
เลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธี
ลงคะแนนลับ จ านวนสามคน  
 (๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสดุซึ่งได้รับ
เลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครอง
สูงสุดโดยวิธลีงคะแนนลับ จ านวนสองคน  
 (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึง่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนิตศิาสตร์อย่าง
แท้จริงและได้รับเลือกตามมาตรา ๒๐๖ จ านวน
สองคน  
 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร ์รัฐ
ประศาสนศาสตร ์หรือสังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินอย่างแท้จริงและได้รับเลือกตาม
มาตรา ๒๐๖ จ านวนสองคน  
 วรรคสอง  ในกรณีที่ไม่มีผู้พิพากษาใน
ศาลฎีกาหรือตลุาการในศาลปกครองสูงสุดได้รับ
เลือกตาม (๑) หรือ (๒)  ให้ท่ีประชุมใหญ่ศาล
ฎีกาหรือท่ีประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครอง
สูงสุด แล้วแต่กรณ ีเลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๕ และ
มีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านนติิศาสตร์ที่
เหมาะสมจะปฏิบตัิหน้าที่เป็นตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนญูตาม 
(๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณ ี
 

 (๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาและได้รับเลือกจากท่ี
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสองคน  
 (๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสดุซึ่งได้รับ
เลือกจากท่ีประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครอง
สูงสุด จ านวนสองคน  
 (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ จ านวน
สามคน โดยต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรูค้วามเชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมายมหาชนอย่างน้อยหนึ่งคน  
 (๔) ผู้ทรงคณุวุฒิสาขารฐัศาสตร์หรือผู้ซึ่งมี
ความเช่ียวชาญด้านการบริหารภาครฐั จ านวนสองคน  
 วรรคสอง  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
บุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยศาลรฐัธรรมนญูและ
วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนญู 
 วรรคสาม  ให้ผู้ได้รับเลือกตามวรรคหนึ่ง 
ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน
ศาลรัฐธรรมนญู แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภา
ทราบ 
 วรรคสี่  ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผูล้งนามรับ
สนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานศาล
รัฐธรรมนูญและตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 

มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสามคน 
 (๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสดุซึ่งด ารง
ต าแหน่งไมต่่ ากว่าตลุาการศาลปกครองสูงสุด
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับคดัเลือกโดยที่
ประชุมใหญตุ่ลาการในศาลปกครองสูงสุด 
จ านวนสองคน 
 (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึง่ได้รับ
การสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลยัในประเทศไทยมาแลว้ไม่น้อยกว่าห้า
ปี และมผีลงานทางวิชาการด้านกฎหมาย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมหาชนเป็นท่ีประจักษ์ 
จ านวนหนึ่งคน 
 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐ
ประศาสนศาสตรซ์ึ่งไดร้ับการสรรหาจากผูด้ ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมผีลงาน
ทางวิชาการด้านรัฐศาสตรห์รือรัฐประศาสน
ศาสตร์เป็นท่ีประจักษ์ จ านวนหนึง่คน 
 (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รบัการสรรหาจาก
ผู้รับหรือเคยรับราชการในต าแหนง่ไม่ต่ ากว่า
อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่
น้อยกว่าห้าปี จ านวนสองคน 
 ในกรณไีมอ่าจเลือกผู้พิพากษาในศาลฎกีา
ตาม (๑) ทีป่ระชุมใหญศ่าลฎีกา จะเลือกบคุคลจากผู้
ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้า
คณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี กไ็ด ้



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๑๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 การนับระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให้นับถึง
วันท่ีได้รับการคัดเลือกหรือวันสมคัรเข้ารับการ
สรรหา แล้วแต่กรณี  ในกรณีจ าเปน็อันไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองลงก็ได้ แต่
จะลดลงเหลือน้อยกว่าสองปีมไิด ้

 มาตรา ๒๐๕  ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 
๒๐๔ (๓) และ (๔) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสี่สิบห้าปีบริบรูณ ์ 
 (๓) เคยเป็นรัฐมนตรี  ตุลาการพระ
ธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
หรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอัยการ
สูงสุด อธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางบริหารใน
หน่วยราชการที่มีอ านาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี 
หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ หรือเคย
เป็นทนายความที่ประกอบวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสามสิบปีนับถึงวันที่ได้รับ
การเสนอช่ือ 
 (๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๐ 
หรือมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) 
หรือ (๑๔) 
 
 

 มาตรา ๒๑๙  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ การกระท าอันเป็น
การต้องห้ามในระหว่างท่ีด ารงต าแหน่งประธาน
ศาลรัฐธรรมนญูและตลุาการศาลรฐัธรรมนญู และ
การอื่นท่ีจ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยศาลรฐัธรรมนญูและ
วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนญู  โดยอย่างน้อย
ต้องมีข้อก าหนดห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งใน
องค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ มาแล้ว เข้ารับการสรรหา และการพ้น
จากต าแหน่งเมื่อมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ ์

 มาตรา ๑๙๖  นอกจากคุณสมบัตติาม
มาตรา ๑๙๕ แล้ว ตุลาการศาลรัฐธรรมนญูต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ด
สิบห้าป ี
 (๓) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตรี
หรือเทียบเท่า 
 (๔) มีความซื่อสัตยส์ุจรติเป็นท่ีประจักษ์ 
 (๕) มีสุขภาพท่ีสามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 มาตรา ๑๙๖๒๐๑  นอกจากคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๑๙๕ แล้ว ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู
ต้องมีคุณสมบัตดิังต่อไปนีด้้วย 

 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ด
สิบห้าถึงหกสิบแปดปีในวันท่ีได้รบัการคัดเลือก
หรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา 

 (๓) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตรี
หรือเทียบเท่า 

 (๔) มีความซื่อสัตยส์ุจรติเป็นท่ีประจักษ์ 
 (๕) มีสุขภาพท่ีสามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๑๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมอืง สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
 (๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งอื่นของพรรคการเมือง ในระยะสามปีก่อน
ด ารงต าแหน่ง  
 (๗) ไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจ
เงินแผ่นดนิ หรือกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 มาตรา ๒๐๕  ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 
๒๐๔ (๓) และ (๔) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสี่สิบห้าปีบริบรูณ ์ 
 (๓) เคยเป็นรัฐมนตรี  ตุลาการพระ
ธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
หรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอัยการ
สูงสุด อธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางบริหารใน
หน่วยราชการที่มีอ านาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี 
หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ หรือเคย
เป็นทนายความที่ประกอบวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสามสิบปีนับถึงวันที่ได้รับ
การเสนอช่ือ 
 

 มาตรา ๒๑๙  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ การกระท าอันเป็น
การต้องห้ามในระหว่างท่ีด ารงต าแหน่งประธาน
ศาลรัฐธรรมนญูและตลุาการศาลรฐัธรรมนญู และ
การอื่นท่ีจ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยศาลรฐัธรรมนญูและ
วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนญู  โดยอย่างน้อย
ต้องมีข้อก าหนดห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งใน
องค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ มาแล้ว เข้ารับการสรรหา และการพ้น
จากต าแหน่งเมื่อมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ ์
 

 มาตรา ๑๙๗  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ต้องไม่มลีักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใน
ศาลรัฐธรรมนญูหรือในองค์กรอิสระใด 
 (๒) ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๓ (๑) 
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) หรือ (๑๗) 
 (๓) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง
ที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผดิอนัได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่นในระยะ
สิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 
 (๕) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผูด้ ารง
ต าแหน่งอ่ืนของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อน
เข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 
 (๖) เป็นข้าราชการซึ่งมตี าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ า 

 มาตรา ๑๙๗๒๐๒  ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญต้องไม่มลีักษณะต้องหา้ม ดังต่อไปนี ้
 (๑) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผูด้ ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระใด 

 (๒) ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๓๙๘ 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) 
หรือ (๑๗) หรือ (๑๘) 
 (๓) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง
ที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผดิอนัได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่นในระยะ
สิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 

 (๕) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผูด้ ารง
ต าแหน่งอ่ืนของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อน
เข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๑๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๐ 
หรือมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) 
หรือ (๑๔) 
 (๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมอืง สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
 (๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งอื่นของพรรคการเมือง ในระยะสามปีก่อน
ด ารงต าแหน่ง  
 (๗) ไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 มาตรา ๒๐๗ วรรคหนึ่ง  ประธานศาล
รัฐธรรมนูญและตลุาการศาลรัฐธรรมนูญต้อง  
 (๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมตี าแหนง่หรือ
เงินเดือนประจ า  
 (๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของ
รัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ  
 (๓) ไม่ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน 
บริษัท หรือองค์การที่ด าเนินธรุกิจโดยมุ่งหาผล
ก าไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกัน หรอืเป็นลูกจ้าง
ของบุคคลใด  
 (๔) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด  
 วรรคสอง  ในกรณีที่ท่ีประชุมใหญ่ศาล
ฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง

 (๗) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสว่นท้องถิ่น หรือ
กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ 
 (๘) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน
บริษัท หรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผล
ก าไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกัน หรอืเป็นลูกจ้าง
ของบุคคลใด 
 (๙) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ  
 (๑๐) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝนืหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างร้ายแรง  
 

 (๖) เป็นข้าราชการซึ่งมตี าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ า 

 (๗) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสว่นท้องถิ่น หรือ
กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ 

 (๘) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน
บริษัท หรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผล
ก าไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกัน หรอืเป็นลูกจ้าง
ของบุคคลใด 

 (๙) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ  
 (๑๐) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝนืหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างร้ายแรง  
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๑๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

สูงสุดเลือกบุคคล หรือวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ
บุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยได้รับความ
ยินยอมของบุคคลนั้น ผู้ได้รับเลือกจะเริ่มปฏิบัติ
หน้าที่ได้ต่อเมื่อตนได้ลาออกจากการเป็นบุคคล
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่
เช่ือได้ว่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกล่าว
แล้ว ซึ่งต้องกระท าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับเลือกหรือได้รับความเห็นชอบ  แต่ถ้าผู้นั้น
มิได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยรับเลือกหรือ
ได้รับความเห็นชอบให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ และมาตรา 
๒๐๖ แล้วแต่กรณี  มาใช้บังคับ 
 มาตรา ๒๐๖  การสรรหาและการเลอืกตลุา
การศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ 
(๔) ให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานศาล
ฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
และประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือก
กันเองให้เหลือหนึ่งคน เป็นกรรมการ ท าหน้าที่สรร
หาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๐๔ (๓) 
และ (๔) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
มีเหตุท าให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าว  แล้วให้เสนอรายช่ือผู้ได้รบัเลือกพร้อม
ความยินยอมของผู้นั้นต่อประธานวุฒิสภา มติใน
การคัดเลือกดังกล่าวต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย

 มาตรา ๒๑๖  ให้มีคณะกรรมการสรรหา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๕ (๓) และ 
(๔) คณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการประเภทต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ประธานศาลฎีกาและประธานศาล
ปกครองสูงสุด 
 (๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้น าฝ่าย
ค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
 (๓) ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมี
หน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐซึง่เลือกกันเองให้
เหลือหน่ึงคน 
 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งท่ีประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทยเลือกจากคณบดีคณะนิติศาสตร์หนึ่ง
คน และจากคณบดคีณะรัฐศาสตรห์นึ่งคน 
 

 มาตรา ๑๙๘  เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้
สมควรไดร้ับการแต่งตั้งเป็นตลุาการศาล
รัฐธรรมนูญ ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย 
 (๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน
กรรมการ 
 (๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น า
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ 
 (๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็น
กรรมการ 
 (๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนญูและองค์กร
อิสระแต่งตั้งจากผู้มคีุณสมบตัิตามมาตรา ๑๙๖ 
และไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙๗ และ
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูด้ ารงต าแหนง่ในศาล
รัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระใด และไม่เคย

 มาตรา ๑๙๘๒๐๓  เมื่อมีกรณีที่จะต้อง
สรรหาผูส้มควรได้รับการแต่งตั้งเปน็ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย 

 (๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน
กรรมการ 

 (๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น า
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ 

 (๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็น
กรรมการ 

 (๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนญูและองค์กร
อิสระแต่งตั้งจากผู้มคีุณสมบตัิตามมาตรา 
๑๙๖๒๐๑ และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 
๑๙๗ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๑๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ในกรณีที่ไม่มี
กรรมการในต าแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจ านวนไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหาตลุาการ
ศาลรฐัธรรมนญูประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ 
ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๑๓ วรรคสองมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ในกรณีที่ไม่อาจสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตาม 
(๑) ได้ภายในเวลาที่ก าหนด ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ  ให้
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแต่งตั้งผู้พิพากษาในศาล
ฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา
จ านวนสามคน  และให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดจ านวนสองคน เป็นกรรมการสรรหาเพื่อ
ด าเนินการตาม (๑) แทน 

 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสรร
หาตุลาการศาลรัฐธรรมนญูตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาล
รัฐธรรมนูญ 
 กรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตามวรรคหนึ่ง จะเข้ารับการสรรหาเป็นตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนญู มิได้ และให้กรรมการดังกล่าว
ประชุมและเลือกกันเองใหค้นหนึ่งเปน็ประธาน
กรรมการสรรหา 
 มาตรา ๒๑๗  ให้คณะกรรมการสรรหาตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญด าเนินการสรรหาผู้ซึ่งสมควร
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนญู
ตามมาตรา ๒๑๕ (๓) และ (๔) ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องมีการสรรหา
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งดังกลา่ว แล้วให้เสนอ
รายชื่อผู้ได้รับเลือกนั้นพร้อมความยินยอมของผู้
นั้นต่อประธานวุฒิสภา  มติในการคัดเลือก
ดังกล่าวต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมี
คะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู ่
 ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
กรรมการสรรหาในต าแหน่งใดหรอืกรรมการสรร
หาในต าแหน่งใดไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้  ถ้า
กรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ให้คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนญู
ประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่  
 

ปฏิบัติหน้าท่ีใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กร
อิสระใด องค์กรละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 ในกรณีที่ไม่มีผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการสรร
หาตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔) มไีม่
ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 
 ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏบิัติ
หน้าท่ีเป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 
 ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหา
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขท่ี
บัญญัตไิว้ในพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคณุสมบตัิของ
ผู้สมคัร ผูไ้ดร้ับการคดัเลือกหรือได้รับการสรรหา 
ให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการสรร
หาเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
สรรหาให้เป็นที่สดุ 
 ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหา
ปรึกษาหารือเพื่อคดัสรรใหไ้ด้บุคคลที่มีความ
รับผิดชอบสูง มีความกลา้หาญในการปฏิบัติ
หน้าท่ี และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่าง
ที่ดีของสังคม โดยนอกจากการประกาศรับสมัคร
แล้ว ให้คณะกรรมการสรรหา สรรหาจากบุคคลที่
มีความเหมาะสมทั่วไปไดด้้วย แตต่้องได้รับความ
ยินยอมของบุคคลนั้น 

ในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระใด๒๐๒ 
และไม่เคยปฏิบัตหิน้าท่ีใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนญู
หรือองค์กรอิสระใด องค์กรละหนึง่คน เป็น
กรรมการ 

 ในกรณีที่ไม่มีผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการสรร
หาตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔) มไีม่
ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 
 ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏบิัติ
หน้าท่ีเป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

 ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหา
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
บัญญัตไิว้ในพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคณุสมบตัิของ
ผู้สมคัร ผูไ้ดร้ับการคดัเลือกหรือได้รับการสรรหา 
ให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการสรร
หาเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
สรรหาให้เป็นที่สดุ 

 ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหา
ปรึกษาหารือเพื่อคดัสรรใหไ้ด้บุคคลที่มีความ
รับผิดชอบสูง มีความกลา้หาญในการปฏิบัติ
หน้าท่ี และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่าง
ที่ดีของสังคม โดยนอกจากการประกาศรับสมัคร
แล้ว ให้คณะกรรมการสรรหา สรรหาจากบุคคลที่
มีความเหมาะสมทั่วไปไดด้้วย แตต่้องได้รับความ
ยินยอมของบุคคลนัน้ 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๑๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 ในกรณีที่ไม่อาจสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสมควร
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้
ภายในเวลาที่ก าหนด ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแต่งตั้งผู้พิพากษาในศาลฎีกา
ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา
จ านวนสี่คน และให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
จ านวนสามคน เป็นกรรมการสรรหาเพื่อด าเนินการ
สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทน 
 ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมี
มติให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการคัดเลือกตามวรรค
หนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายช่ือ  การ
ลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ  ในกรณีที่วุฒิสภาให้
ความเห็นชอบ ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป  ในกรณีที่วุฒิสภาไม่
เห็นชอบในช่ือใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่ง
ช่ือนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ  หากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาและมีมติยืนยัน
ตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์ ให้ส่งช่ือนั้นให้
ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
แต่งตั้งต่อไป แต่ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็น
เอกฉันท์ ให้เริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่งต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
มีเหตุให้ต้องด าเนินการดังกล่าว 

 

 มาตรา ๒๐๖ วรรคหนึ่ง  การสรรหาและ
การเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนญูตามมาตรา 
๒๐๔ (๓) และ (๔) ให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้ 

 มาตรา ๒๑๗ วรรคสี่  ให้ประธานวุฒิสภา
เรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติให้ความเห็นชอบผู้
ได้รับการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบวัน

 มาตรา ๑๙๙  ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือ
สรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา

 มาตรา ๑๙๙๒๐๔  ผูไ้ด้รับการคัดเลือก
หรือสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนญูต้องได้รับความเหน็ชอบจาก



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๑๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๒) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภา
เพื่อมีมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการ
คัดเลือกตาม (๑) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับรายช่ือ การลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ ใน
กรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ประธาน
วุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง
ต่อไป ในกรณีที่วุฒิสภาไม่เห็นชอบในรายช่ือใด ไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่งรายช่ือนั้นกลับไปยัง
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้ด าเนินการสรรหาใหม่ 
หากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาและมีมติยืนยันตามมติเดิม
ด้วยคะแนนเอกฉันท์ ให้ส่งรายช่ือนั้นให้ประธาน
วุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง
ต่อไป  แต่ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอก
ฉันท์ ให้เริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่งต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่มีเหตุให้ต้องด าเนินการดังกล่าว 
 มาตรา ๒๐๔ วรรคสาม  ให้ผู้ได้รบัเลือก
ตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้
ประธานวุฒิสภาทราบ  
 วรรคสี่  ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผูล้งนาม
รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธาน
ศาลรัฐธรรมนญูและตลุาการศาลรฐัธรรมนญู 

นับแต่วันที่ไดร้ับรายชื่อ  การลงมติให้ใช้วิธี
ลงคะแนนลับ  ในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ 
ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
แต่งตั้งต่อไป  ในกรณีที่วุฒสิภาไมเ่ห็นชอบในช่ือ
ใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้สง่ช่ือน้ันกลับไป
ยังคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนญู  
หากคณะกรรมการสรรหาตลุาการศาลรัฐธรรมนญู
ไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาและมีมติยืนยันตามมติเดมิ
ด้วยคะแนนเอกฉันท์ ให้ส่งช่ือน้ันให้ประธาน
วุฒิสภาน าความกราบบังคมทลูเพือ่ทรงแต่งตั้ง
ต่อไป แต่ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดมิไมเ่ป็นเอกฉันท์ 
ให้เริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่งต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีเหตุให้
ต้องด าเนินการดังกล่าว 
 มาตรา ๒๑๕ วรรคสาม  ให้ผู้ได้รบัเลือก
ตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือกกนัเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้
ประธานวุฒิสภาทราบ 
 วรรคสี่  ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผูล้งนามรับ
สนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานศาล
รัฐธรรมนูญและตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของสมาชิก
วุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  
 ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ใหค้วามเห็นชอบผู้
ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด ให้ด าเนินการ
สรรหาหรือคดัเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้ว
เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 
 เมื่อผูไ้ด้รับการสรรหาหรือคดัเลือกได้รับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว ใหเ้ลือกกันเองให้
คนหนึ่งเป็นประธานตุลาการศาลรฐัธรรมนญู 
แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒสิภาทราบ 
 ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนญู
และตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 

วุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกวฒุิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
วุฒิสภา 

 ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ใหค้วามเห็นชอบผู้
ได้รับการสรรหาหรือคดัเลือกรายใด ให้
ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้
นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

 เมื่อผูไ้ด้รับการสรรหาหรือคดัเลือกได้รับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว ใหเ้ลือกกันเองให้
คนหนึ่งเป็นประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒสิภาทราบ 

 ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนญูและตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ 
 

 มาตรา ๒๐๗ วรรคสอง  ในกรณีที่ท่ีประชุม
ใหญศ่าลฎกีาหรือที่ประชุมใหญต่ลุาการในศาล
ปกครองสูงสดุเลือกบุคคล หรือวุฒิสภาใหค้วาม

 มาตรา ๒๑๙  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ การกระท าอันเป็น
การต้องห้ามในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งประธาน

 มาตรา ๒๐๐  ผู้ได้รับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยที่ยัง
มิได้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๙๗ (๖) (๗) 

 มาตรา ๒๐๐๒๐๕  ผู้ไดร้ับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนญู โดยที่
ยังมิได้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๙๗๒๐๒ 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๑๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

เห็นชอบบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยได้รบั
ความยินยอมของบคุคลนัน้ ผู้ไดร้ับเลือกจะเริม่
ปฏิบัตหิน้าทีไ่ดต้่อเมื่อตนไดล้าออกจากการเป็น
บุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานให้
เป็นทีเ่ช่ือได้ว่าตนไดเ้ลกิประกอบวิชาชีพอิสระ
ดังกลา่วแล้ว ซึ่งต้องกระท าภายในสบิห้าวันนบัแต่
วันที่ไดร้ับเลอืกหรือไดร้ับความเห็นชอบ  แต่ถ้าผู้
นั้นมไิดล้าออกหรือเลกิประกอบวิชาชีพอิสระ
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยรับเลือก
หรือไดร้ับความเห็นชอบใหเ้ป็นตลุาการศาล
รัฐธรรมนญู และให้น าบทบญัญัตมิาตรา ๒๐๔ และ
มาตรา ๒๐๖ แล้วแต่กรณ ี มาใช้บังคับ 

ศาลรัฐธรรมนญูและตลุาการศาลรฐัธรรมนญู และ
การอื่นท่ีจ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยศาลรฐัธรรมนญูและ
วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนญู  โดยอย่างน้อย
ต้องมีข้อก าหนดห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งใน
องค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ มาแล้ว เข้ารับการสรรหา และการพ้น
จากต าแหน่งเมื่อมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ ์

หรือ (๘) หรือยังประกอบวิชาชีพตาม (๙) อยู่ 
ต้องแสดงหลักฐานว่าไดล้าออกหรอืเลิกประกอบ
วิชาชีพตามมาตรา ๑๙๗ (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) 
แล้ว ต่อประธานวุฒิสภา ภายในเวลาที่ประธาน
วุฒิสภาก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลากอ่นที่ประธาน
วุฒิสภาจะน าความกราบบังคมทูลเพื่อแต่งตั้งตาม
มาตรา ๑๙๙ วรรคสี่  ในกรณีที่ไมแ่สดงหลักฐาน
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละ
สิทธ์ิ และให้ด าเนินการคดัเลือกหรือสรรหาใหม ่
 

(๖) (๗) หรือ (๘) หรือยังประกอบวิชาชีพตาม (๙) 
อยู่ ต้องแสดงหลักฐานว่าไดล้าออกหรือเลิก
ประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๙๗๒๐๒ (๖) (๗) 
(๘) หรือ (๙) แล้ว ต่อประธานวุฒิสภาภายใน
เวลาที่ประธานวุฒิสภาก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลา
ก่อนท่ีประธานวุฒิสภาจะน าความกราบบังคมทูล
เพื่อแต่งตั้งตามมาตรา ๑๙๙๒๐๔ วรรคสี่  ใน
กรณีที่ไม่แสดงหลักฐานภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์ิ และให้
ด าเนินการคดัเลือกหรือสรรหาใหม่ 
 

   มาตรา ๒๐๑  ในการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามมาตรา ๑๙๙ ถ้ามผีูไ้ดร้บัความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหกคน ให้ผูไ้ด้รับ
ความเห็นชอบเลือกกนัเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน
ศาลรฐัธรรมนญูแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ
โดยไมต่้องรอใหไ้ดผู้ไ้ด้รบัความเห็นชอบครบเก้าคน 
และเมื่อประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแล้ว ใหศ้าลรฐัธรรมนญูปฏิบัตหิน้าทีไ่ด้
โดยให้ถือวา่ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตลุาการ
ศาลรฐัธรรมนญูเทา่ที่มีอยู ่

 มาตรา ๒๐๑๒๐๖  ในการพิจารณาให้
ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๙๙๒๐๔ ถ้ามผีู้ได้รับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหก
เจ็ดคน ให้ผูไ้ดร้ับความเห็นชอบเลอืกกันเองให้
คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนญูแล้วแจ้งผล
ให้ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ต้องรอให้ไดม้ผีู้
ได้รับความเห็นชอบครบเก้าคน และเมื่อประธาน
วุฒิสภาลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้ว ใหศ้าล
รัฐธรรมนูญปฏิบตัิด าเนินการตามหน้าท่ีและ
อ านาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างน้ัน ให้
ถือว่าศาลรัฐธรรมนญูประกอบด้วยตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญเท่าท่ีมีอยู ่

 มาตรา ๒๐๘ วรรคหนึ่ง  ประธานศาล
รัฐธรรมนูญและตลุาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระ

 มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง  ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญมีวาระการด ารงต าแหน่งเก้าปีนับแต่

 มาตรา ๒๐๒  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมี
วาระการด ารงต าแหน่งเก้าปีนับแต่วันท่ี

 มาตรา ๒๐๒๒๐๗  ตลุาการศาลรฐัธรรมนญูมี
วาระการด ารงต าแหน่งเก้าเจ็ดปีนบัแต่วันท่ี



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๑๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

การด ารงต าแหน่งเก้าปีนับแต่วันที่พระมหากษตัรยิ์
ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระ
เดียว 
 วรรคสาม  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นเจ้าพนักงานในการ
ยุติธรรมตามกฎหมาย 
 

วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง
ต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว  
 วรรคสอง  ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่ง
ด ารงต าแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญมาครบสาม
ปีแล้ว พ้นจากต าแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนญู 
แต่ให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรฐัธรรมนญูต่อไป 
แล้วให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนญูเลอืกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญคนหนึ่งให้ด ารงต าแหน่งประธานศาล
รัฐธรรมนูญแทน 
 วรรคสาม  ให้น าความในวรรคสองมาใช้
บังคับกับกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญแสดง
เจตนาขอพ้นจากการปฏิบัตหิน้าท่ีประธานศาล
รัฐธรรมนูญโดยมิได้ลาออกจากต าแหน่งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ด้วย 
 วรรคห้า  ประธานศาลรัฐธรรมนญูและ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นเจ้าพนักงานในการ
ยุติธรรมตามกฎหมาย 

พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว 
 

พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว 

 

 มาตรา ๒๐๘ วรรคสอง  ประธานศาล
รัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
 มาตรา ๒๐๙ วรรคหนึง่  นอกจากการพ้น
จากต าแหน่งตามวาระ ประธานศาลรัฐธรรมนญูและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนญูพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ  
 (๑) ตาย  
 (๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบรูณ ์ 
 (๓) ลาออก  

 มาตรา ๒๑๘ วรรคสี่  ประธานศาล
รัฐธรรมนูญและตลุาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพ้น
จากต าแหน่งตามวาระ ต้องอยู่ในต าแหน่งเพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าประธานศาลรัฐธรรมนญู
และตลุาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดร้ับแต่งตั้งใหม่
จะเข้ารับหน้าท่ี  
 มาตรา ๒๑๙  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ การกระท าอันเป็น
การต้องห้ามในระหว่างท่ีด ารงต าแหน่งประธาน
ศาลรัฐธรรมนญูและตลุาการศาลรฐัธรรมนญู และ
การอื่นท่ีจ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

 มาตรา ๒๐๓  นอกจากการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ตลุาการศาลรัฐธรรมนญูพ้น
จากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๑๙๖ หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙๗ 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก  
 (๔) ศาลรัฐธรรมนญูมมีติให้พ้นจาก
ต าแหน่งด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่เพราะ 
 

 มาตรา ๒๐๓๒๐๘  นอกจากการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ตลุาการศาลรัฐธรรมนญูพ้น
จากต าแหน่งเมื่อ 

 (๑) ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๑๙๖๒๐๑ 
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙๗๒๐๒ 

 (๒) ตาย 

 (๓) ลาออก  
 (๔) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าป ี

 (๔๕) ศาลรัฐธรรมนูญมมีติให้พ้นจาก
ต าแหน่งด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่เพราะ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๑๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๔) ขาดคุณสมบตัิหรือมลีักษณะตอ้งห้าม
ตามมาตรา ๒๐๕  
 (๕) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 
๒๐๗  
 (๖) วุฒิสภามมีติตามมาตรา ๒๗๔ ให้
ถอดถอนออกจากต าแหน่ง  
 (๗) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก  แม้คดีนั้นจะ
ยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็น
กรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษใน
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุ
โทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 มาตรา ๒๑๐  ในกรณีที่ประธานศาล
รัฐธรรมนญูและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระพร้อมกันท้ังหมด ให้เริ่ม
ด าเนินการตามมาตรา ๒๐๔  และมาตรา ๒๐๖  
ภายในสามสบิวันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง  
 ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่ง
นอกจากกรณตีามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  ให้
ด าเนินการตามมาตรา ๒๐๔ ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง  
 (๒) ในกรณีที่เป็นตลุาการศาลรัฐธรรมนญู
ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาล
ปกครองสูงสุด ให้ด าเนินการตามมาตรา ๒๐๔  
 

ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยศาลรฐัธรรมนญูและ
วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนญู  โดยอย่างน้อย
ต้องมีข้อก าหนดห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งใน
องค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ มาแล้ว เข้ารับการสรรหา และการพ้น
จากต าแหน่งเมื่อมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ ์

เหตุฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏิบัตติามมาตรฐานทางจรยิธรรม
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 
 (๕) พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๓๑ 
วรรคสาม  
 ประธานศาลรัฐธรรมนญูซึ่งลาออกจาก
ต าแหน่ง ให้พ้นจากต าแหน่งตลุาการศาล
รัฐธรรมนูญด้วย  
 ในกรณีที่ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ให้ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญที่
พ้นจากต าแหน่งปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งตลุาการศาลรัฐธรรมนญูใหม่แทน 
 ในกรณีที่มีปัญหาว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ใดพ้นจากต าแหน่งตาม (๑) หรือ (๓) หรือไม่ ให้
เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหา
ตามมาตรา ๑๙๘ เป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นท่ีสดุ  
 การร้องขอ ผู้มีสิทธิร้องขอ การพิจารณา 
และการวินจิฉัยตามวรรคสาม ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธีการที่บัญญัตไิว้ในพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ 
 

เหตุฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏิบัตติามมาตรฐานทางจรยิธรรม
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

 (๕๖) พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตตุาม
มาตรา ๒๓๑๒๓๕ วรรคสาม  
 ประธานศาลรัฐธรรมนญูซึ่งลาออกจาก
ต าแหน่ง ให้พ้นจากต าแหน่งตลุาการศาล
รัฐธรรมนูญด้วย  
 ในกรณีที่ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ให้ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญที่
พ้นจากต าแหน่งปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งตลุาการศาลรัฐธรรมนญูใหม่แทน 

 ในกรณีที่มีปัญหาว่าตลุาการศาล
รัฐธรรมนูญผู้ใดพ้นจากต าแหน่งตาม (๑) หรือ 
(๓) หรือไม่ ให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของ
คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๙๘๒๐๓ เป็น
ผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้
เป็นที่สุด  
 การร้องขอ ผู้มีสิทธิร้องขอ การพิจารณา 
และการวินจิฉัยตามวรรคสามสี่ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธีการที่บัญญัตไิว้ในพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๒๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีพ้นจาก
ต าแหน่ง  
 (๓) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๒๐๔ (๓) หรือ (๔) ให้ด าเนินการ
ตามมาตรา ๒๐๖ ให้แล้วเสรจ็ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง  
 ในกรณีที่ตลุาการศาลรฐัธรรมนญูพน้จาก
ต าแหน่งไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนนอกสมัยประชุม
ของรัฐสภา ให้ด าเนนิการตามมาตรา ๒๐๖  ภายใน
สามสิบวันนบัแต่วนัเปดิสมยัประชุมของรัฐสภา 
 ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจาก
ต าแหน่ง ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคสาม 
มาใช้บังคับ 
 มาตรา ๒๐๙ วรรคสอง  เมื่อมีกรณีตาม
วรรคหนึ่ง ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนญูที่เหลืออยู่
ปฏิบัติหนา้ที่ต่อไปไดภ้ายใต้บังคับมาตรา ๒๑๖ 
 

 มาตรา ๒๑๙  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ การกระท าอันเป็น
การต้องห้ามในระหว่างท่ีด ารงต าแหน่งประธาน
ศาลรัฐธรรมนญูและตลุาการศาลรฐัธรรมนญู และ
การอื่นท่ีจ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยศาลรฐัธรรมนญูและ
วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนญู  โดยอย่างน้อย
ต้องมีข้อก าหนดห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งใน
องค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ มาแล้ว เข้ารับการสรรหา และการพ้น
จากต าแหน่งเมื่อมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ ์

 มาตรา ๒๐๔  ในระหว่างที่ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่
มีการแต่งตั้งตลุาการศาลรัฐธรรมนูญแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนญูเท่าท่ี
เหลืออยู่ปฏบิัติหน้าที่ต่อไปได ้
 บทบัญญัติตามวรรคหนึง่มิให้ใช้บังคับ กรณี
มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่ไม่ถึงหกคน 
 

 มาตรา ๒๐๔๒๐๙  ในระหว่างทีตุ่ลาการ
ศาลรัฐธรรมนญูพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และ
ยังไม่มีการแต่งตั้งตลุาการศาลรัฐธรรมนญูแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนญูเท่าท่ี
เหลืออยู่ปฏบิัติหน้าที่ต่อไปได ้
 บทบัญญัตติามวรรคหนึ่งมิใหใ้ช้บังคับกรณีมี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนญูเหลืออยูไ่มถ่ึงหกเจด็คน 
 

 มาตรา ๒๑๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ ศาล
รัฐธรรมนูญมีอ านาจเรยีกเอกสารหรือหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบคุคลใดมาให้
ถ้อยค า ตลอดจนขอให้พนักงานสอบสวน หน่วย

 มาตรา ๒๒๒  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนญู
ซึ่งมีหน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  ให้

 มาตรา ๒๐๕  ศาลรัฐธรรมนญูมีหน้าท่ี
และอ านาจ ดังต่อไปนี ้
 (๑) พิจารณาวินจิฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย  

 มาตรา ๒๐๕๒๑๐  ศาลรัฐธรรมนูญมี
หน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี ้
 (๑) พิจารณาวินจิฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย  
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ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น ด าเนินการใดเพื่อประโยชน์
แห่งการพิจารณาได ้ 
 ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลหรือ
คณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย 
 มาตรา ๒๑๔  ในกรณีที่มีความขดัแย้ง
เกี่ยวกบัอ านาจหน้าทีร่ะหวา่งรัฐสภา คณะรัฐมนตร ี
หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญทีม่ิใช่ศาลตั้งแตส่อง
องค์กรขึ้นไป ให้ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตร ี
หรือองค์กรนั้น เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อ
ศาลรัฐธรรมนญูเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
 มาตรา ๒๑๕  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
เห็นว่าเรื่องใดหรือประเด็นใดที่ไดม้ีการเสนอให้
ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณา เป็นเรื่องหรือประเด็น
ที่ศาลรัฐธรรมนญูได้เคยพิจารณาวินิจฉัยแล้ว 
ศาลรัฐธรรมนญูจะไมร่ับเรื่องหรือประเด็น
ดังกล่าวไว้พิจารณากไ็ด ้

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี ผูน้ าฝ่ายค้านใน
สภาผู้แทนราษฎร หรือองค์กรนั้น เสนอเรื่องพร้อม
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
 

 (๒) พิจารณาวินจิฉัยปัญหาเกี่ยวกบัหน้าท่ี
และอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ 
 (๓) หน้าท่ีและอ านาจอื่นตามที่บัญญัตไิว้
ในรัฐธรรมนญู 
 การยื่นค าร้องและเง่ือนไขการยื่นค าร้อง 
การพิจารณาวินิจฉัย การท าค าวินจิฉัย และการ
ด าเนินงานของศาลรัฐธรรมนญู นอกจากท่ี
บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนญูแล้ว ให้เปน็ไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู 
 ให้น ามาตรา ๑๘๓ มาตรา ๑๘๕ มาตรา 
๑๘๖ และมาตรา ๑๘๘ มาใช้บังคับแก่ศาล
รัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม 
 

 (๒) พิจารณาวินจิฉัยปัญหาเกี่ยวกบัหน้าท่ี
และอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ 

 (๓) หนา้ที่และอ านาจอื่นตามที่บัญญัตไิว้ใน
รัฐธรรมนูญ 

 การยื่นค าร้องและเง่ือนไขการยื่นค าร้อง 
การพิจารณาวินิจฉัย การท าค าวินจิฉัย และการ
ด าเนินงานของศาลรัฐธรรมนญู นอกจากท่ี
บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนญูแล้ว ให้เปน็ไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู 

 ให้น าความในมาตรา ๑๘๓๑๘๘ มาตรา 
๑๘๕๑๙๐ มาตรา ๑๘๖๑๙๑ และมาตรา 
๑๘๘๑๙๓ มาใช้บังคับแก่ศาลรัฐธรรมนญูด้วย
โดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๒๑๖  องค์คณะของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการท าค า
วินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่น้อยกว่าห้าคน ค าวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนญู
ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีบญัญัตเิป็นอย่าง
อื่นในรัฐธรรมนญูนี ้ 
 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์คณะ
ทุกคนจะต้องท าความเห็นในการวนิิจฉัยในส่วน
ของตนพร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อน
การลงมต ิ 
 

 มาตรา ๒๒๓  องค์คณะของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการท าค า
วินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนญู
ไม่น้อยกว่าห้าคน   
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูให้ถอืเสียง
ข้างมาก  เว้นแต่จะมีบญัญตัิเป็นอย่างอ่ืนใน
รัฐธรรมนูญนี ้ โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนญูซึ่งเป็น
องค์คณะทุกคนจะต้องท าความเหน็ในการวินิจฉัย
ในประเด็นแห่งคดีในส่วนของตนพร้อมแถลงด้วย
วาจาต่อท่ีประชุมก่อนการลงมต ิ
 

 มาตรา ๒๐๖  องค์คณะของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการท าค า
วินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่น้อยกว่าห้าคน 
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูให้ถอืเสียง
ข้างมาก เว้นแต่รัฐธรรมนญูจะบญัญัติไวเ้ป็นอย่าง
อื่น 
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูให้เป็น
เด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรฐัมนตรี ศาล 
และองค์กรอื่นของรัฐ 
 

 มาตรา ๒๐๖๒๑๑  องค์คณะของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนญูในการนั่งพิจารณาและในการท า
ค าวินิจฉัยต้องประกอบด้วยตลุาการศาล
รัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าหา้เจ็ดคน 

 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูให้ถอืเสียง
ข้างมาก เว้นแต่รัฐธรรมนญูจะบญัญัติไวเ้ป็นอย่าง
อื่น 

 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องใดไว้พิจารณา
แล้ว ตุลาการศาลรัฐธรรมนญูผู้ใดจะปฏิเสธไม่
วินิจฉัยโดยอ้างว่าเรื่องนั้นไม่อยู่ในอ านาจของศาล
รัฐธรรมนูญมไิด ้
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 ค าวินิจฉยัของศาลรฐัธรรมนญูและความเหน็
ในการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน 
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูอยา่งน้อย
ต้องประกอบด้วยความเป็นมาหรอืค ากล่าวหา 
สรุปข้อเท็จจริงท่ีได้มาจากการพิจารณา เหตผุล
ในการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่ยกข้ึนอ้างอิง  
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูให้เป็น
เด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรฐัมนตร ีศาล 
และองค์กรอื่นของรัฐ 
 วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

 วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และการ
ท าค าวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาล
รัฐธรรมนูญ 
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูให้เป็น
เด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรฐัมนตรี ศาล 
และองค์กรอื่นของรัฐทุกองค์กร  และให้ใช้ได้ใน
คดีทั้งปวง  แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงค าพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแล้ว  ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญและความเห็นในการวนิิจฉัยของตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญทุกคน ให้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
 

 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูให้เป็น
เด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรฐัมนตรี ศาล 
องค์กรอิสระ และองค์กรอ่ืนหน่วยงานของรัฐ 

 

 มาตรา ๗  ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ใหว้ินิจฉัยกรณี
นั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข 

 มาตรา ๗  เมื่อไม่มีบทบัญญัตแิห่งรฐัธรรมนญู
นี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระท าการหรือวินิจฉัยกรณี
นั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกระท าหรือ
การวินิจฉัยกรณีใดตามวรรคหนึ่ง สภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาล
ปกครองสูงสุด หรือองค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมี
หน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ จะขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อด าเนนิการตาม
อ านาจหน้าที่ของตน ก็ได้  แต่ส าหรับศาลฎีกา
และศาลปกครองสูงสุด ให้กระท าได้เฉพาะในส่วน

 มาตรา ๒๐๗  การวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามตัวอักษรหรือตาม
ความมุ่งหมายของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
ถ้าไม่มีบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่จะยกมาปรับ
แก่กรณีใดได้ ให้วินิจฉัยกรณีนั้นตามประเพณีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 

คณะกรรมการตดัออกทั้งมาตรา 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๒๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีและเมื่อมีมติ
ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือท่ีประชุมใหญ ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

 มาตรา ๒๑๑  ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญตัิ
แห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือ
คู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตผุลว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญตัิมาตรา ๖ 
และยังไม่มีค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญูในส่วน
ที่เกี่ยวกับบทบัญญตัินั้น ให้ศาลส่งความเห็นเช่น
ว่านั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได้
พิจารณาวินิจฉัย ในระหว่างนั้นให้ศาล
ด าเนินการพิจารณาต่อไปได้ แต่ให้รอการ
พิพากษาคดีไว้ช่ัวคราว จนกว่าจะมีค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ 
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าค าโต้แย้ง
ของคู่ความตามวรรคหนึ่งไม่เป็นสาระอันควร
ได้รับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนญูจะไมร่ับเรื่อง
ดังกล่าวไว้พิจารณากไ็ด ้ 
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดี
ทั้งปวง แต่ไมก่ระทบกระเทือนถึงค าพิพากษาของ
ศาลอันถึงที่สดุแล้ว 
 

 มาตรา ๒๒๐  ในการทีศ่าลจะใช้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือ
คู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตผุลว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยัง
ไม่มีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับ
บทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นตาม
ทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพ้ิจารณาวินิจฉัย  
ในระหว่างนั้นให้ศาลด าเนินการพิจารณาต่อไปได้ 
แต่ให้รอการพิพากษาคดไีว้ช่ัวคราว จนกว่าจะมีค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญู 
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าค าโต้แย้ง
ของคู่ความตามวรรคหนึ่งไม่เป็นสาระอันควรไดร้ับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมร่ับเรื่องดังกลา่ว
ไว้พิจารณาก็ได ้
 มาตรา ๒๒๓ วรรคสี่  ค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผกูพันรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐทุก
องค์กร  และให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง  แต่ไม่
กระทบกระเทือนถึงค าพิพากษาของศาลอันถึง
ที่สุดแล้ว  ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญู
และความเห็นในการวินิจฉัยของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทุกคน ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๒๐๘  ในการที่ศาลจะใช้
บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแกค่ดีใด ถ้าศาล
เห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมดว้ยเหตผุลว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องดว้ยมาตรา ๕ 
และยังไม่มีค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญูในส่วน
ที่เกี่ยวกับบทบัญญตัินั้น ให้ศาลส่งความเห็นเช่น
ว่านั้นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ในระหว่าง
นั้น ให้ศาลด าเนินการพิจารณาต่อไปได้ แต่ให้รอ
การพิพากษาคดีไว้ช่ัวคราว จนกว่าจะมีค าวินิจฉยั
ของศาลรัฐธรรมนูญ 
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าค าโต้แย้ง
ของคู่ความตามวรรคหนึ่ง ไมเ่ป็นสาระอันควร
ได้รับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนญูจะไมร่ับเรื่อง
ดังกล่าวไว้พิจารณากไ็ด ้
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูให้ใช้ได้ใน
คดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบต่อค าพิพากษาของศาล
อันถึงที่สุดแล้ว เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถือว่าผู้ซึ่ง
เคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท าความผิดตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัย
ว่าไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ นั้นเป็นผู้ไม่เคยกระท า
ความผิดดังกล่าว หรือถ้ายังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อย
ตัวไป แต่ทั้งนี้ไม่ก่อใหเ้กิดสิทธิที่จะเรียกร้อง
ค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ 

 มาตรา ๒๐๘๒๑๒  ในการที่ศาลจะใช้
บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแกค่ดีใด ถ้าศาล
เห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมดว้ยเหตผุลว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องดว้ยมาตรา ๕ 
และยังไม่มีค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญูในส่วน
ที่เกี่ยวกับบทบัญญตัินั้น ให้ศาลส่งความเห็นเช่น
ว่านั้นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ในระหว่าง
นั้น ให้ศาลด าเนินการพิจารณาต่อไปได้ แต่ให้รอ
การพิพากษาคดีไว้ช่ัวคราวจนกว่าจะมีค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ 

 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าค าโต้แย้ง
ของคู่ความตามวรรคหนึ่ง ไมเ่ป็นสาระอันควร
ได้รับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนญูจะไมร่ับเรื่อง
ดังกล่าวไวพ้ิจารณากไ็ด ้

 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูให้ใช้ได้ใน
คดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบต่อค าพิพากษาของศาล
อันถึงที่สุดแล้ว เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถือว่าผู้ซึ่ง
เคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท าความผิดตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัย
ว่าไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ นั้น เป็นผู้ไม่เคยกระท า
ความผิดดังกล่าว หรือถ้าผู้นั้นยังรบัโทษอยู่ก็ให้
ปล่อยตัวไป แต่ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกดิสทิธิที่จะ
เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ 

 มาตรา ๒๑๒  บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นค าร้อง

 มาตรา ๒๒๑  บุคคลซึ่งถูกละเมดิสิทธิหรือ
เสรภีาพที่รัฐธรรมนูญนีร้ับรองไว้ มีสิทธิยื่นค าร้อง

 มาตรา ๒๐๙  บุคคลซึ่งถูกละเมดิสิทธิหรือ
เสรภีาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ มีสิทธิยื่นค าร้อง

 มาตรา ๒๐๙๒๑๓  ไมม่ีการแกไ้ข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๒๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ 
 การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่
ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว  ทั้งนี้ ตามที่
บัญญัตไิว้ในพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมคี าวินิจฉยัว่าบทบัญญตัิ
แห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้  ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาล
รัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาล
รัฐธรรมนูญ 
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการใช้สิทธิ
ตามมาตรานี้ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย 
ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้   

ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมคี าวินิจฉยัว่าการกระท า
นั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู  ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีบัญญัตไิว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู 
 

   มาตรา ๒๑๐  ในกรณีที่ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญต้องหยดุปฏิบตัิหน้าทีต่ามมาตรา 
๒๓๑ วรรคสาม และมีตลุาการศาลรัฐธรรมนญู
เหลืออยูไ่ม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทั้งหมด ให้ประธานศาลฎีกาและ
ประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกนัแต่งตั้งบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ ท าหน้าท่ี
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนญูเป็นการช่ัวคราว โดย
ให้ผู้ซึ่งไดร้ับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งได้จนกว่าตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญทีต่นด ารงต าแหน่งแทนจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้
ด ารงต าแหน่งแทน  

 มาตรา ๒๑๐๒๑๔  ในกรณีที่ตลุาการศาล
รัฐธรรมนูญต้องหยดุปฏิบตัิหน้าทีต่ามมาตรา 
๒๓๑ วรรคสาม และมีตลุาการศาลรัฐธรรมนญู
เหลืออยูไ่ม่ถึงกึ่งหนึง่ของจ านวนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทัง้หมดเจ็ดคน ให้ประธานศาลฎีกา
และประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้ง
บุคคลซึ่งมีคณุสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับตลุาการศาลรัฐธรรมนูญท าหน้าที่
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนญูเป็นการช่ัวคราวให้
ครบเกา้คน โดยให้ผูซ้ึ่งได้รบัแตง่ตั้งอยู่ในต าแหนง่
ท าหน้าที่ในฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนญูได้
จนกวา่ตลุาการศาลรัฐธรรมนญูที่ตนด ารงต าแหน่ง
ท าหน้าทีแ่ทนจะปฏิบัตหิน้าท่ีได้ หรือจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งผูด้ ารงต าแหน่งแทน  

หมวด ๑๑ 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

 หมวด ๑๒ 
องค์กรอิสระ 

ไม่มีการแก้ไข 

ส่วนที ่๑ 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

ส่วนที่ ๕ 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญซ่ึงมีหน้าที่ตรวจสอบการ

ใช้อ านาจรัฐ 

ส่วนที่ ๑ 
บทท่ัวไป 

 

ไม่มีการแก้ไข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๒๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 มาตรา ๒๕๗ วรรคสอง  ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้อง
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและ
ประชาชนประกอบด้วย 

 มาตรา ๒๕๕ วรรคสาม  คุณสมบัติ 
ลักษณะต้องห้าม คณะกรรมการสรรหารวมทั้ง
วิธีการสรรหา และการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ รวมทั้งอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติและ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตลอดจนการอื่นที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย
อย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐมาแล้วและกรรมการสทิธิมนุษยชน
แห่งชาติ เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาตดิ้วย 

 มาตรา ๒๑๑  องค์กรอิสระเป็นองค์กรที่
จัดตั้งขึ้นให้มีความอสิระในการปฏบิัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนญูและกฎหมาย  
 การปฏิบัตหิน้าท่ีและการใช้อ านาจของ
องค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยเทีย่งธรรม กล้าหาญ 
และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ 

 มาตรา ๒๑๑๒๑๕  องค์กรอิสระเป็น
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความอสิระในการปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนญูและกฎหมาย  
 การปฏิบัตหิน้าท่ีและการใช้อ านาจของ
องค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจรติ เที่ยงธรรม 
กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้
ดุลพินิจ 

 มาตรา ๒๓๐  กรรมการการเลือกตั้งต้อง
มีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องหา้ม ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ ์ 
 (๒) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตรี
หรือเทียบเท่า 
 (๓) มีคุณสมบตัิและไมม่ีลักษณะตอ้งห้าม
ตามมาตรา ๒๐๕ (๑) (๔) (๕) และ (๖)  
 (๔) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๐๗ มาใช้บังคับ
กับกรรมการการเลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๔๒ วรรคสี่  คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจการแผ่นดินให้เป็นไป

 มาตรา ๒๔๘ วรรคสาม  คุณสมบัติ 
ลักษณะต้องห้าม การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระของ
กรรมการการเลือกตั้ง การส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยเรื่องการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและการ
กระท าอันเป็นการต้องห้ามของกรรมการการเลือกตั้ง 
และการอืน่ที่จ าเป็น ให้เปน็ไปตามพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  โดยอย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคย
ด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา 
 มาตรา ๒๕๖ วรรคสาม  คุณสมบัติ 
ลักษณะต้องห้าม คณะกรรมการสรรหารวมทั้ง
วิธีการสรรหา และการพ้นจากต าแหน่งของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งอ านาจหน้าท่ีของ
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนการอื่นที่

 มาตรา ๒๑๒  นอกจากคุณสมบัตแิละ
ลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัตไิว้เป็นการเฉพาะ
ในส่วนท่ีว่าด้วยองค์กรอิสระแตล่ะองค์กรแล้ว ผู้
ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มลีักษณะต้องห้ามทั่วไปดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) มีอายุไมต่่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ด
สิบป ี
 (๒) มีคุณสมบตัิตามมาตรา ๑๙๖ (๑) (๓) 
(๔) และ (๕) 
 (๓) ไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙๗  
 

 มาตรา ๒๑๒๒๑๖  นอกจากคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญตัิไว้เป็นการ
เฉพาะในส่วนท่ีว่าด้วยองค์กรอสิระแต่ละองค์กร
แล้ว ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องมี
คุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามทั่วไป
ดังต่อไปนี้ด้วย 

 (๑) มีอายุไมต่่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ด
สิบป ี

 (๒) มีคุณสมบตัิตามมาตรา ๑๙๖๒๐๑ (๑) 
(๓) (๔) และ (๕) 
 (๓) ไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา 
๑๙๗๒๐๒  
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๒๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ตามพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดนิ  
 มาตรา ๒๔๖ วรรคสอง  กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องเป็น
ผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 
๒๐๕ โดยเคยเป็นรัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือเคย
รับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งทางบริหารในหน่วยราชการที่มีอ านาจ
บริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ า
กว่าศาสตราจารย์  ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชน 
หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่มีองค์กรวิชาชีพตาม
กฎหมายมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบปี ซึ่ง
องค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพนั้นให้การ
รับรองและเสนอช่ือเข้าสู่กระบวนการสรรหา 
 มาตรา ๒๕๒ วรรคหก  คุณสมบัต ิ
ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้วา่การตรวจเงิน
แผ่นดิน รวมทั้งอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  
 มาตรา ๒๕๖ วรรคสาม  คุณสมบตัิ 
ลักษณะต้องห้าม การถอดถอน และการก าหนด 
 

จ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยอย่าง
น้อยต้องมีข้อห้ามมิใหผู้้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งใน
องค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้
อ านาจรัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา  
 มาตรา ๒๕๓ วรรคสาม  คุณสมบตัิ 
ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ การยื่นเรื่องให้วุฒิสภามมีติให้
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติพ้นจากต าแหน่ง การด าเนินคดีอาญากับ
กรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติใน
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ตลอดจนการอื่นที่จ าเปน็ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยอย่างน้อย
ต้องมีข้อห้ามมิให้ผูซ้ึ่งเคยด ารงต าแหน่งในองค์กร
ตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา 
 มาตรา ๒๕๒ วรรคห้า  คุณสมบัติ ลักษณะ
ต้องห้าม และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งต้องก าหนดให้การตรวจเงิน



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๒๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ค่าตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 

แผ่นดินต้องตรวจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการอื่นทีจ่ าเป็น ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  โดยอย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้
ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมี
หน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมาแล้ว เข้ารับ
การสรรหา 
 มาตรา ๒๕๕ วรรคสาม  คุณสมบัติ 
ลักษณะต้องห้าม คณะกรรมการสรรหารวมทั้ง
วิธีการสรรหา และการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ รวมทั้งอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตลอดจนการอื่นที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย
อย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐมาแล้วและกรรมการสทิธิมนุษยชน
แห่งชาติ เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติด้วย 

 มาตรา ๒๒๙ วรรคสอง  ให้ประธาน
วุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง 
 มาตรา ๒๓๐ วรรคสอง  ให้น า
บทบัญญัตมิาตรา ๒๐๗ มาใช้บังคับกับกรรมการ
การเลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๒๔๔ วรรคสอง  ให้ผู้ซึ่งไดร้ับความ
เห็นชอบจากวุฒิสภา ประชุมและเลือกกันเองให้
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง แล้ว
แจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ 
 วรรคสาม  ให้ประธานวุฒิสภาเปน็ผู้ลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง 

 มาตรา ๒๑๓  เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้
สมควรไดร้ับการแต่งตั้งเป็นผูด้ ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระนอกจากคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของ
คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๙๘ ที่จะ
ด าเนินการสรรหา  
 
 

 มาตรา ๒๑๓๒๑๗  เมื่อมีกรณีที่จะต้อง
สรรหาผูส้มควรได้รับการแต่งตั้งเปน็ผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระนอกจากคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นหนา้ที่และอ านาจ
ของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๙๘๒๐๓ 
ทีจ่ะด าเนินการสรรหา เว้นแต่กรรมการสรรหา
ตามมาตรา ๒๐๓ (๔) ให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่ง 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๒๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 มาตรา ๒๓๑  การสรรหาและการเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ให้
ด าเนินการดังนี้  
 (๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการ
เลือกตั้งจ านวนเจ็ดคน ซึ่งประกอบด้วย ประธาน
ศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนญู ประธานศาล
ปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าฝ่าย
ค้านในสภาผู้แทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกาคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก
จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ ท าหน้าที่สรรหาผู้มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๓๐ ซึ่งสมควรเป็น
กรรมการการเลือกตั้ง จ านวนสามคน เสนอต่อ
ประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอม
ของผู้ได้รับการเสนอช่ือนั้น มติในการสรรหา
ดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ในกรณีที่
ไม่มีกรรมการในต าแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมี
จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหา
กรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการที่
เหลืออยู่  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๑๓ 
วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเลือก
ตามวรรคหนึ่ง ต้องมิใช่ผู้พิพากษาหรือตุลาการ  
และต้องไม่เป็นกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดียวกัน 

 มาตรา ๒๔๘ วรรคสาม  คุณสมบัติ 
ลักษณะต้องห้าม การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระของ
กรรมการการเลือกตั้ง การส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยเรื่องการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและการ
กระท าอันเป็นการต้องห้ามของกรรมการการเลือกตั้ง 
และการอืน่ที่จ าเป็น ให้เปน็ไปตามพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  โดยอย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคย
ด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา 
 มาตรา ๒๔๕  การสรรหากรรมการการ
เลือกตั้ง ให้ด าเนินการดังนี ้
 (๑) ให้ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาสรรหาผู้
สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งจ านวนสองคน 
 (๒) ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการการ
เลือกตั้ง สรรหาผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
จ านวนสามคน 
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการการ
เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 
 มติในการสรรหาตาม (๒) ต้องลงคะแนนโดย
เปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
 มาตรา ๒๔๖  คณะกรรมการสรรหา
กรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๔๕ (๒) 
ประกอบด้วยกรรมการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

 ให้น ามาตรา ๑๙๘ มาตรา ๑๙๙ และ
มาตรา ๒๐๐ มาใช้บังคับแก่การสรรหาตามวรรค
หนึ่งโดยอนุโลม 
 

แต่งตั้งโดยศาลรัฐธรรมนญูและองค์กรอิสระท่ีมิใช่
องค์กรอิสระที่ต้องมีการสรรหา 
 ให้น าความในมาตรา ๑๙๘๒๐๓ มาตรา 
๑๙๙๒๐๔ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๐๐๒๐๖ มา
ใช้บังคับแก่การสรรหาตามวรรคหนึ่งโดยอนโุลม 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๒๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๒) ให้ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณา
สรรหาผูม้ีคุณสมบตัิตามมาตรา ๒๓๐  ซึ่ง
สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งจ านวนสองคน 
เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อม
ความยินยอมของผู้นั้น  
 (๓) การสรรหาตาม (๑) และ (๒) ให้กระท า
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุที่ท าให้ต้องมี
การเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ในกรณี
ที่มีเหตุที่ท าให้ไม่อาจด าเนินการสรรหาได้ภายใน
เวลาที่ก าหนดหรือไม่อาจสรรหาได้ครบจ านวน
ภายในเวลาที่ก าหนดตาม (๑) ให้ที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแทนจนครบจ านวน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก าหนดตาม (๑) 
 (๔) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภา
เพื่อมมีติใหค้วามเห็นชอบผูไ้ด้รบัการสรรหาตาม 
(๑) (๒) หรือ (๓) ซึ่งต้องกระท าโดยวธิีลงคะแนนลับ  
 (๕) ในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบให้
ด าเนินการตาม (๖) แต่ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบใน
รายช่ือใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่งรายช่ือ
นั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหากรรมการการ
เลือกตั้งหรือที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา แล้วแต่กรณี 
เพื่อให้ด าเนินการสรรหาใหม่  หากคณะกรรมการ
สรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือที่ประชุมใหญ่ศาล
ฎีกา ไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภา และมีมติยืนยันตาม
มติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์หรือด้วยคะแนนไม่
น้อยกว่าสองในสามของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการต่อไปตาม (๖)  แต่ถ้า
มติที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์หรือไม่ได้

 (๑) ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกโดยที่ประชุมตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ หนึ่งคน 
 (๒) ประธานศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดซึ่งเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลา
การในศาลปกครองสูงสุด หนึ่งคน  
 (๓) ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเลือกโดยพรรคการเมืองร่วม
รัฐบาล หนึ่งคน  
 (๔) ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเลือกโดยพรรคการเมือง
ที่มิได้ร่วมรัฐบาล หนึ่งคน 
 (๕) อธิการบดีซึ่งเลือกโดยที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย หนึ่งคน   
 (๖) ประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน ซึ่งสุม่
เลือกโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หนึ่งคน 
 (๗) ประธานที่ประชุมสภาองค์กรชุมชน
ระดับจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งสุ่มเลือกโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หนึ่งคน 
 หลักเกณฑแ์ละวิธีการเลือกกรรมการสรรหา
ตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 กรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง จะเข้ารับการ
สรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง มิได ้
 ในกรณีทีไ่ม่อาจเลือกกรรมการสรรหาให้ครบ
จ านวนตามวรรคหนึ่งได ้ไม่ว่าด้วยเหตุใด  หาก
กรรมการสรรหาทีเ่ลอืกมาได้นัน้มีจ านวนไม่น้อยกวา่
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คะแนนตามที่ก าหนด ให้เริ่มกระบวนการสรรหา
ใหม่ ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องด าเนินการดังกล่าว 
 (๖) ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบตาม (๔) หรือ 
(๕) ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง และแจ้งผลให้ประธาน
วุฒิสภาทราบ และให้ประธานวุฒิสภาน าความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป 
 มาตรา ๒๔๒ วรรคสอง  ให้ผู้ได้รับเลือก
เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมและเลือกกันเอง
ให้คนหนึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว
แจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ 
 วรรคสาม  ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน  
 มาตรา ๒๔๓  การสรรหาและการเลือก
ผู้ตรวจการแผ่นดินให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๐๖ 
และมาตรา ๒๐๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้มี
คณะกรรมการสรรหาจ านวนเจ็ดคนประกอบด้วย 
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนญู ประธาน
ศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น า
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่ง
ที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสดุคดัเลือก
จ านวนหนึ่งคน  และให้น าบทบญัญตัิมาตรา ๒๓๑ 
(๑) วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๔๖ วรรคสาม  การสรรหาและ
การเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ให้คณะกรรมการ
สรรหาประกอบดว้ยกรรมการเท่าทีม่ีอยู่   
 มาตรา ๒๔๗  ให้ด าเนินการสรรหาผู้ซึ่ง
สมควรไดร้ับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการการ
เลือกตั้งตามมาตรา ๒๔๕ ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องมีการสรรหา
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งดังกลา่ว  แล้วให้เสนอ
รายชื่อผู้ได้รับเลือกนั้นพร้อมความยินยอมของผู้
นั้นต่อประธานวุฒิสภา 
 ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสรรหาในต าแหน่งใด 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ ถ้ากรรมการ
สรรหาที่เหลืออยู่นั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการที่
เหลืออยู่ 
 ในกรณีที่มีเหตุที่ท าให้ไม่อาจด าเนนิการ
สรรหาได้ภายในเวลาที่ก าหนด หรอืไม่อาจสรรหา
ได้ครบจ านวนภายในเวลาที่ก าหนด ให้ท่ีประชุม
ใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแทนจนครบจ านวน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีครบก าหนดดังกล่าว 
 ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อ
มีมติให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาตามมาตรา 
๒๔๕ ซึ่งต้องกระท าโดยวิธีลงคะแนนลับ 
 ในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้
ด าเนินการตามมาตรา ๒๔๔ วรรคสองและวรรค
สาม  แต่ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบในช่ือใด ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่งช่ือนั้นกลับไปยังที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือคณะกรรมการสรรหา
กรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี หากท่ีประชุม
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ทุจริตแห่งชาต ิ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ 
วรรคสามและวรรคสี ่มาตรา ๒๐๖ และมาตรา 
๒๐๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้มีคณะ 
กรรมการสรรหาจ านวนห้าคนประกอบด้วย
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนญู 
ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎรและผู้น าฝา่ยค้านในสภาผูแ้ทนราษฎร 
 วรรคสี่  ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผูล้งนาม
รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 
 มาตรา ๒๕๒ วรคสาม  การสรรหาและ
การเลือกกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิและผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๐๔ 
วรรคสามและวรรคสี ่มาตรา ๒๐๖ และมาตรา 
๒๐๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไปตามมาตรา 
๒๔๓ 
 วรรคสี่  ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผูล้งนาม
รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
 มาตรา ๒๕๖ วรรคสอง  ให้ประธาน
วุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 วรรคห้า  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ 
วรรคสาม มาตรา ๒๐๖ มาตรา ๒๐๗ และ

ใหญ่ศาลฎีกาหรือคณะกรรมการสรรหากรรมการ
การเลือกตั้งไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภา และที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกายืนยันตามมติ
เดิม หรือคณะกรรมการสรรหากรรมการการ
เลือกตั้งมีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ยืนยันตามมติ
เดิม ให้ส่งช่ือน้ันให้ประธานวุฒสิภาจัดให้มีการ
ด าเนินการตามมาตรา ๒๔๔ วรรคสอง โดยอนุโลม 
ก่อนน าความกราบบังคมทลูเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป 
แต่ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เปน็ไปตามที่กล่าว
มาแล้ว ให้เริม่กระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่งต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีมีเหตุให้ต้องด าเนินการดังกลา่ว 
 มาตรา ๒๕๖ วรรคสอง  ให้น าหลักเกณฑ์
และกรณีต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี้ มาใช้บังคับกับผูต้รวจการ
แผ่นดินและส านักงานผู้ตรวจการแผน่ดิน ด้วย โดย
อนุโลม ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้รวจการแผ่นดิน  
 (๑) การแต่งตั้งตามมาตรา ๒๔๔ วรรคสอง
และวรรคสาม  
 (๓) คณะกรรมการสรรหารวมทั้งวธิีการ 
สรรหาตามมาตรา ๒๔๕ วรรคสองและวรรคสาม 
มาตรา ๒๔๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) วรรค
สาม และวรรคสี่ และมาตรา ๒๔๗ โดยใหผู้้ด ารง
ต าแหน่งปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ซึ่งสุ่มเลือก
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หนึง่คน ร่วมเป็น
กรรมการสรรหาด้วย 
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มาตรา ๒๐๙ (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไป
ตามมาตรา ๒๔๓ 
 มาตรา ๒๓๔  ในกรณีที่กรรมการการ
เลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งตามวาระพร้อมกันทั้ง
คณะ ให้ด าเนินการสรรหาตามมาตรา ๒๓๑ 
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง  
 ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจาก
ต าแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้ด าเนินการสรรหาตามมาตรา ๒๓๑ ให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว 
และให้ผู้ได้รับความเห็นชอบอยู่ในต าแหน่งเพียง
เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 (๕) การสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งแทนตาม
มาตรา ๒๔๙ แต่ใหผู้้ได้รับการสรรหานั้นด ารง
ต าแหน่งตามวาระตาม (๔)  
 วรรคสาม  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
คณะกรรมการสรรหารวมทั้งวิธีการสรรหา และ
การพ้นจากต าแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ตลอดจนการอื่นท่ีจ าเป็น ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยอย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิ
ให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนญู
ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมาแล้ว เข้า
รับการสรรหา  
 มาตรา ๒๕๓ วรรคสอง  ให้น าหลักเกณฑ์
และกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  มาใช้บังคับกับ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้วย โดยอนุโลม  
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 (๑) การแต่งตั้งตามมาตรา ๒๔๔ วรรคสอง
และวรรคสาม   
 (๓) คณะกรรมการสรรหารวมทั้งวิธีการสรร
หาตามมาตรา ๒๔๕ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา 
๒๔๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) วรรคสาม และ
วรรคสี่ และมาตรา ๒๔๗  โดยให้ประธานศาลฎีกา
หรือผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งเลือกโดยที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา หนึ่งคน ร่วมเป็นกรรมการสรรหาด้วย 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๓๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๕) การสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งแทนตาม
มาตรา ๒๔๙  แต่ให้ผู้ได้รับการสรรหานั้นด ารง
ต าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่ง 
 วรรคสาม  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งอ านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การยื่น
เรื่องให้วุฒิสภามีมติให้กรรมการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากต าแหน่ง 
การด าเนินคดีอาญากับกรรมการป้องกันและปราบ 
ปรามทุจรติแห่งชาติในศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตลอดจนการอื่น
ที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  โดยอยา่งน้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคย
ด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมาแลว้ เขา้รับการสรรหา 
 มาตรา ๒๕๒ วรรคสี่  ให้น าหลักเกณฑ์และ
กรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วย โดยอนุโลม  
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
 (๑) การแต่งตั้งตามมาตรา ๒๔๔ วรรคสอง
และวรรคสาม   
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๓๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๓) คณะกรรมการสรรหารวมทั้งวิธีการสรรหา
ตามมาตรา ๒๔๕ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา 
๒๔๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) วรรคสาม และ
วรรคสี่ และมาตรา ๒๔๗  โดยให้ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและ
การตรวจสอบภายในซึ่งสุ่มเลือกโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนกิส์ หนึ่งคน รว่มเป็นกรรมการสรรหาด้วย  
 (๕) การสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งแทนตาม
มาตรา ๒๔๙  
 วรรคห้า  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และ
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง
ต้องก าหนดให้การตรวจเงินแผ่นดินต้องตรวจตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
อื่นทีจ่ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  โดยอย่าง
น้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งใน
องค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้
อ านาจรัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา 
 มาตรา ๒๕๕ วรรคสอง  ให้น าหลักเกณฑ์
และกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  มาใช้บังคับกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ด้วย โดยอนุโลม  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยคณะ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๓๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๑) การแต่งตั้งตามมาตรา ๒๔๔ วรรคสอง
และวรรคสาม   
 (๔) การสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งแทนตาม
มาตรา ๒๔๙   
 วรรคสาม  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
คณะกรรมการสรรหารวมทั้งวิธีการสรรหา และการ
พ้นจากต าแหน่งของกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนการอื่นที่จ าเป็น 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ โดยอย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิให้
ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมี
หน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมาแล้วและ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย 
 มาตรา ๒๔๙  ในกรณีที่กรรมการการ
เลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งตามวาระพร้อมกันทั้ง
คณะ ให้ด าเนินการสรรหาตามมาตรา ๒๔๕ 
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 
 ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจาก
ต าแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้ด าเนินการสรรหาตามมาตรา ๒๔๕ ให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วนัท่ีมีเหตุดังกล่าว  
และให้ผูไ้ดร้ับความเห็นชอบอยู่ในต าแหน่งเพียง
เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๓๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 มาตรา ๒๓๒ วรรคสาม  ให้น าบทบัญญัติ
มาตรา ๒๐๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) และการ
ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 
๒๓๐ มาใช้บังคับกับการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการการเลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๔๗ วรรคสาม  การพ้นจาก
ต าแหน่ง การสรรหา และการเลือกกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๐๙ 
และมาตรา ๒๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๕๒ วรรคหก  คุณสมบัต ิ
ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้วา่การตรวจเงิน
แผ่นดิน รวมทั้งอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  
 มาตรา ๒๓๓  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน 
มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าช่ือร้อง
ขอต่อประธานรัฐสภาว่ากรรมการการเลือกตั้งคน
ใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
หรือกระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๓๐ และ
ให้ประธานรัฐสภาส่งค าร้องนั้นไปยังศาล
รัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 
เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  

 มาตรา ๒๔๘ วรรคสาม  คุณสมบัติ 
ลักษณะต้องห้าม การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระของ
กรรมการการเลือกตั้ง การส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยเรื่องการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและการ
กระท าอันเป็นการต้องห้ามของกรรมการการเลือกตั้ง 
และการอืน่ที่จ าเป็น ให้เปน็ไปตามพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  โดยอย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคย
ด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา 
 มาตรา ๒๕๓ วรรคสาม  คณุสมบตัิ 
ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ การยื่นเรื่องให้วุฒิสภามมีติให้
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติพ้นจากต าแหน่ง การด าเนินคดีอาญากับ
กรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติใน
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ตลอดจนการอื่นที่จ าเปน็ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยอย่างน้อย
ต้องมีข้อห้ามมิให้ผูซ้ึ่งเคยด ารงต าแหน่งในองค์กร
ตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา 
 

 มาตรา ๒๑๔  นอกจากการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ผูด้ ารงต าแหนง่ในองค์กร
อิสระพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ขาดคุณสมบตัิหรือมลีักษณะตอ้งห้าม
ทั่วไปตามมาตรา ๒๑๒ หรือขาดคณุสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามเฉพาะตามมาตรา ๒๑๘ มาตรา 
๒๒๔ มาตรา ๒๒๘ มาตรา ๒๓๔ หรือตามมาตรา 
๒๔๒ วรรคสอง และตามกฎหมายที่ตราขึ้นตาม
มาตรา ๒๔๒ วรรคสาม แล้วแต่กรณี  
 ให้น ามาตรา ๒๐๓ วรรคสอง วรรคสาม 
วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา ๒๐๔ มาใช้
บังคับแก่การพ้นจากต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระโดยอนุโลม 
 ในกรณีที่ผูด้ ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ
ต้องหยุดปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา ๒๓๑ วรรค
สาม ให้น ามาตรา ๒๓๓ วรรคเจด็ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๒๑๔๒๑๘  นอกจากการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ผูด้ ารงต าแหนง่ในองค์กร
อิสระพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) ขาดคุณสมบตัิหรือมลีักษณะตอ้งห้าม
ทั่วไปตามมาตรา ๒๑๒๒๑๖ หรือขาดคุณสมบตัิ
หรือมลีักษณะต้องห้ามเฉพาะตามมาตรา ๒๑๘ 
มาตรา ๒๒๔๒๒๒ มาตรา ๒๒๘ มาตรา 
๒๓๔๒๓๒ มาตรา ๒๓๘ หรือตามมาตรา 
๒๔๒๒๔๖ วรรคสอง และตามกฎหมายที่ตราขึ้น
ตามมาตรา ๒๔๒๒๔๖ วรรคสามสี่ แล้วแต่กรณี  
 ให้น าความในมาตรา ๒๐๓๒๐๘ วรรคสอง 
วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา 
๒๐๔๒๐๙ มาใช้บังคับแก่การพ้นจากต าแหน่ง
ของผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระโดยอนุโลม 

 ในกรณีที่ผูด้ ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ
ต้องหยุดปฏิบตัิหน้าท่ีตามมาตรา ๒๓๑๒๓๕ 
วรรคสาม ถ้ามีจ านวนเหลืออยูไ่มถ่ึงกึ่งหนึ่ง ให้น า
ความในมาตรา ๒๓๓ วรรคเจ็ด๒๑๔ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๓๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยแล้ว ให้
ศาลรัฐธรรมนญูแจ้งค าวินิจฉัยไปยงัประธาน
รัฐสภาและประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๒ มาใช้บังคับกับ
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการการเลือกตั้งด้วย
โดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๕๒ วรรคห้า  คุณสมบัติ ลักษณะ
ต้องห้าม และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งต้องก าหนดให้การตรวจเงิน
แผ่นดินต้องตรวจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการอื่นทีจ่ าเป็น ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน  โดยอย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคย
ด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา 

หมวด ๑๓ 
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   

 มาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง  มาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท 
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น  
 วรรคสอง  มาตรฐานทางจริยธรรมตาม
วรรคหนึ่ง จะต้องมีกลไกและระบบในการ
ด าเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
 วรรคสี่  การพิจารณา สรรหา กลัน่กรอง 
หรือแต่งตั้งบุคคลใด เข้าสูต่ าแหนง่ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการใช้อ านาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย 
การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการ

  มาตรา ๒๑๕  ให้ศาลรัฐธรรมนญูและ
องค์กรอิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งในศาล
รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการ
ของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอสิระ และเมื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  
ทั้งนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวต้อง
ครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์
ของชาติ และต้องระบุให้ชัดแจ้งดว้ยว่าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัตติามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมี
ลักษณะร้ายแรง 
 

 มาตรา ๒๑๕๒๑๙  ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมขึ้นใช้บังคับแกผู่้ด ารงต าแหน่งใน 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนญู
และองค์กรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  ท้ังนี้ มาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าวต้องครอบคลุมถงึการรักษา
เกียรตภิูมิและผลประโยชน์ของชาติ และต้องระบุ
ให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมใดมลีักษณะร้ายแรง 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๓๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ลงโทษบุคคลนั้น จะต้องเป็นไปตามระบบ
คุณธรรมและค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลดังกล่าวด้วย 

 ในการจัดท ามาตรฐานทางจรยิธรรมตาม
วรรคหนึ่ง ให้รับฟังความคดิเห็นจากสภาผู้แทน 
ราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย 
และเมื่อประกาศใช้บังคับแล้ว ให้ใช้บังคับแก่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรีด้วย แตไ่ม่หา้มสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่จะก าหนดจริยธรรม
เพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับการปฏิบัตหิน้าท่ีของตน 
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานจริยธรรมตาม
วรรคหนึ่ง การก าหนดดังกลา่วต้องประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 ในการจัดท ามาตรฐานทางจรยิธรรมตาม
วรรคหนึ่ง ให้รับฟังความคดิเห็นจากของสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรฐัมนตรี 
ประกอบด้วย และเมื่อประกาศใช้บังคับแล้ว ให้
ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรดี้วย แต่ไม่หา้มสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรฐัมนตรีที่จะ
ก าหนดจรยิธรรมเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
มาตรฐานทางจรยิธรรมตามวรรคหนึง่ การก าหนด
ดังกล่าวต้องและให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

 มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม  ให้มีส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปน็หน่วยงานที่เป็นอิสระ
ในการบริหารงานบคุคล การงบประมาณ และการ
ด าเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตั ิ
 มาตรา ๒๔๒ วรรคหก  ให้มีส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระใน
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ด าเนินการอื่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตัิ 
 มาตรา ๒๕๑  คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมหีน่วยธุรการของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาติที่เป็นอสิระ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติเป็น
ผู้บังคับบญัชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ 
 การแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต้อง

 มาตรา ๒๔๔ วรรคสี่  ให้มีส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหนว่ยธุรการของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และมอีิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ด าเนินการอื่น โดยมเีลขาธิการเปน็ผู้บังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ท้ังนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 มาตรา ๒๕๖ วรรคสอง  ให้น าหลักเกณฑ์
และกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ มาใช้บังคับกับผู้ตรวจการ
แผ่นดินและส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วย โดย
อนุโลม ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  
 (๒) หน่วยธุรการตามมาตรา ๒๔๔ วรรคสี่  
 วรรคสาม  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
คณะกรรมการสรรหารวมทั้งวิธีการสรรหา และ
การพ้นจากต าแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของส านักงานผู้ตรวจการ

 มาตรา ๒๑๖  ให้องค์กรอิสระแตล่ะแห่ง 
นอกจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มี
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานธุรการ ด าเนินการ 
และอ านวยความสะดวก เพื่อให้องค์กรอิสระ
บรรลภุารกจิและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และเป็นไปตามมติหรือ
แนวทางที่องค์กรอิสระก าหนด  โดยให้มีหัวหน้า
หน่วยงานคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ขององค์กรอิสระแตล่ะองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบ
การบริหารงานของหน่วยงานนั้น รับผิดชอบขึ้น
ตรงต่อองค์กรอิสระ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตัิ   
 

 มาตรา ๒๑๖๒๒๐  ไมม่ีการแกไ้ข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๓๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและวุฒิสภา  
 ให้มีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปน็หน่วยงานที่เป็น
อิสระในการบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การด าเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 มาตรา ๒๕๔  คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินมีหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ โดยมผีู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธาน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 ให้มีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น
หน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น  ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๒๕๖ วรรคหก  ให้มีส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็น
หน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น  ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

แผ่นดิน ตลอดจนการอื่นท่ีจ าเป็น ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยอย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิ
ให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนญู
ซึ่งมีหน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมาแล้ว เข้า
รับการสรรหา  
 มาตรา ๒๕๓ วรรคสอง  ให้น าหลักเกณฑ์
และกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  มาใช้บังคับกับ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้วย โดยอนุโลม  
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 (๒) หน่วยธุรการตามมาตรา ๒๔๔ วรรคสี่   
 วรรคสาม  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งอ านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การยื่น
เรื่องให้วุฒิสภามีมติให้กรรมการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากต าแหน่ง 
การด าเนินคดีอาญากับกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติในศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตลอดจน
การอื่นท่ีจ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต  โดยอย่างน้อยต้องมีข้อห้าม
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มิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งในองคก์รตามรฐัธรรมนญู
ซึ่งมีหน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมาแล้ว เข้า
รับการสรรหา 
 มาตรา ๒๕๒ วรรคสี่  ให้น าหลักเกณฑ์และ
กรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วย โดยอนุโลม  
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
 (๒) หน่วยธุรการตามมาตรา ๒๔๔ วรรคสี่ 
โดยให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   
 วรรคห้า  คุณสมบัติ ลกัษณะต้องห้าม และ
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง
ต้องก าหนดให้การตรวจเงินแผ่นดินต้องตรวจตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ตลอดจนการ
อื่นทีจ่ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  โดยอย่าง
น้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งใน
องค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้
อ านาจรัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา 
 มาตรา ๒๕๕ วรรคสอง  ให้น าหลักเกณฑ์
และกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  มาใช้บังคับกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ด้วย โดยอนุโลม  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยคณะ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
 (๒) หน่วยธุรการตามมาตรา ๒๔๔ วรรคสี่   
 วรรคสาม  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
คณะกรรมการสรรหารวมทั้งวิธีการสรรหา และการ
พ้นจากต าแหน่งของกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติและส านกังานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนการอื่นที่จ าเป็น ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ โดยอย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิให้
ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมี
หน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมาแล้วและ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย 

   มาตรา ๒๑๗  ในการปฏิบัติหน้าที ่ถ้า
องค์กรอิสระใดเห็นว่ามผีู้กระท าการอันไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและอยู่ในหน้าท่ีและอ านาจของ
องค์กรอิสระอื่น ให้แจ้งให้องค์กรอิสระนั้นทราบ
เพื่อด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจต่อไป  

 มาตรา ๒๑๗๒๒๑  ในการปฏิบัตหิน้าท่ี 
ให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้
บรรลเุป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ
องค์กร และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นวา่มีผู้กระท า
การอันไม่ชอบด้วยกฎหมายและอยู่ในหน้าท่ีและ
แต่อ านาจขององค์กรอิสระอื่น ใหแ้จ้งใหอ้งค์กร
อิสระนั้นทราบเพื่อด าเนินการตามหน้าท่ีและ
อ านาจต่อไป 

๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตอนที่ ๑ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ส่วนที่ ๒ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๒๒๙  คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง
และกรรมการอื่นอีกสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง

 มาตรา ๒๔๔ วรรคหนึ่ง  คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ประกอบด้วย กรรมการห้าคนซึ่ง
พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ

 มาตรา ๒๑๘  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคนซึ่งพระมหา 
 

 มาตรา ๒๑๘๒๒๒  คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคนซึ่ง 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๔๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

แต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมี
ความเป็นกลางทางการเมืองและมคีวามซื่อสัตย์
สุจรติเป็นท่ีประจักษ ์ 
 ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการตามวรรคหนึ่ง 
 

วุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมือง
และมีความซื่อสตัยส์ุจรติเป็นท่ีประจักษ์  
 

กษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา 
จากบุคคลดังต่อไปนี้  
 (๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
การต่าง ๆ ท่ีจะยังประโยชน์แก่การบริหารและ
จัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสจุริตและเที่ยง
ธรรม และมีความซื่อสตัย์สจุริตเปน็ท่ีประจักษ์ ซึ่ง
ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา 
จ านวนห้าคน 
 (๒) ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ด้านกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์ และเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้
พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ หรือ
ต าแหน่งไมต่่ ากวา่อธิบดีอัยการ มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับการคัดเลอืกจากท่ี
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสองคน 
 ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการการ
เลือกตั้งตาม (๑) ต้องมีคณุสมบตัติามมาตรา 
๒๒๘ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) หรือเป็นผู้
ท างานหรือเคยท างานในภาคประชาสังคมมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่ายีส่ิบปี  ท้ังนี้ ตามที่
คณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด  

พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ
วุฒิสภา จากบุคคลดังต่อไปนี้  
 (๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
การต่าง ๆ ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหารและ
จัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสจุริตและเที่ยง
ธรรม และมีความซื่อสตัย์สจุริตเปน็ท่ีประจักษ์ ซึ่ง
ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา 
จ านวนห้าคน 
 (๒) ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ด้านกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นท่ีประจักษ์ และเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
อธิบดีผู้พิพากษาหวัหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ 
หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีอยัการมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากท่ี
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสองคน 
 ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการการ
เลือกตั้งตาม (๑) ต้องมีคณุสมบตัติามมาตรา 
๒๒๘๒๓๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) หรือ
เป็นผู้ท างานหรือเคยท างานในภาคประชาสังคม
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายีส่ิบป ี ทั้งนี้ ตามที่
คณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด  

 มาตรา ๒๓๒ วรรคหนึ่ง  กรรมการการ
เลือกตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่
วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง
ต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 
 วรรคสอง  กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพ้น
จากต าแหน่งตามวาระ ต้องอยู่ในต าแหน่งเพื่อ 
 

 มาตรา ๒๔๘ วรรคหนึ่ง  กรรมการการ
เลือกตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่วันที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้
เพียงวาระเดียว 
 วรรคสอง  กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ต้องอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการการเลือกตั้งซึ่งได้รับ

 มาตรา ๒๑๙  กรรมการการเลือกตั้งมี
วาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันท่ี
พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว 
 ในระหว่างที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้ง
กรรมการการเลือกตั้งแทนต าแหนง่ที่ว่าง ให้

 มาตรา ๒๑๙๒๒๓  กรรมการการเลือกตั้ง
มีวาระการด ารงต าแหน่งเจด็ปีนับแต่วันท่ี
พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว 

 ในระหว่างที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้ง
กรรมการการเลือกตั้งแทนต าแหนง่ที่ว่าง ให้



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๔๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่ากรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
 

แต่งตั้งใหม่จะเขา้รับหน้าที่  และให้น าความใน
มาตรา ๒๑๘ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับ
กับการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง
ประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย โดยอนุโลม 

คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบตัิ
หน้าท่ีต่อไปได้ แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสี่
คนให้กระท าได้แต่เฉพาะการที่จ าเป็นอันไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได ้

คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบตัิ
หน้าท่ีต่อไปได้ แต่ถ้ามีกรรมการการเลือกตั้ง
เหลืออยูไ่ม่ถึงสี่คนให้กระท าได้แต่เฉพาะการที่
จ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได ้

 มาตรา ๒๓๕ วรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นผู้ควบคมุและด าเนินการจัดหรือ
จัดให้มีการเลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
รวมทั้งการออกเสยีงประชามต ิให้เป็นไปโดย
สุจรติและเที่ยงธรรม  
 มาตรา ๒๓๖  คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ออกประกาศหรือวางระเบียบ
ก าหนดการทั้งหลายอันจ าเป็นแก่การปฏิบัตติาม
กฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง รวมทั้งวาง
ระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการ
ด าเนินการใด ๆ ของพรรคการเมอืง ผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง และผู้มสีิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปโดย
สุจรติและเที่ยงธรรม และก าหนดหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการของรัฐในการสนับสนุนให้การเลือกตั้ง
มีความเสมอภาค และมีโอกาสทดัเทียมกันใน
การหาเสียงเลือกตั้ง 
 (๒) วางระเบียบเกี่ยวกับข้อห้ามในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ขณะอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหนา้ที่ตามมาตรา 
๑๘๑ โดยค านึงถึงการรักษาประโยชน์ของรัฐ  
 

 มาตรา ๒๕๐ วรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นผู้จดัให้มีและควบคุมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
ด าเนินการเพื่อให้ไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้ง
จัดให้มีและควบคุมการออกเสยีงประชามติ ให้
เป็นไปโดยสจุริตและเที่ยงธรรม และให้มีอ านาจ
หน้าที่อ่ืนตามรัฐธรรมนูญนี้ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น 
 

 มาตรา ๒๒๐  ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี ้
 (๑) จัดหรือด าเนินการใหม้ีการจดัการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือก
สมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผูบ้ริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามต ิ
 (๒) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือก
ตาม (๑) ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และ
ควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการนี้ ให้มอี านาจสืบสวน
หรือไตส่วนได้ตามที่จ าเป็นหรือที่เห็นสมควร 
 (๓) เมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (๒) 
หรือพบเห็นการกระท าท่ีมเีหตุอันควรสงสยัว่า
การเลือกตั้งหรือการเลือกตาม (๑) มิได้เป็นไป
โดยสุจรติหรือเที่ยงธรรม หรือการออกเสียง
ประชามตเิป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้มี
อ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลีย่นแปลง หรือ
ยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก หรือการออก
เสียงประชามติ และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้ง 
เลือก หรือออกเสยีงประชามติใหม่ในหน่วย
เลือกตั้งบางหน่วย หรือทุกหน่วย 
 (๔) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลอืกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตาม 
(๑) ไว้เป็นการช่ัวคราวเป็นระยะเวลาไมเ่กินหนึ่ง

 มาตรา ๒๒๐๒๒๔  ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี ้
 (๑) จัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือก
สมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผูบ้ริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามต ิ

 (๒) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือก
ตาม (๑) ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และ
ควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการนี้ ให้มอี านาจสืบสวน
หรือไตส่วนได้ตามที่จ าเป็นหรือที่เห็นสมควร 

 (๓) เมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (๒) 
หรือเมื่อพบเห็นการกระท าท่ีมีเหตอุันควรสงสัย
ว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกตาม (๑) มิไดเ้ป็นไป
โดยสุจรติหรือเที่ยงธรรม หรือการออกเสียง
ประชามตเิป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้มี
อ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลีย่นแปลง หรือ
ยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก หรือการออก
เสียงประชามติ และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้ง 
เลือก หรือออกเสยีงประชามติใหม่ในหน่วย
เลือกตั้งบางหน่วย หรือทุกหน่วย 

 (๔) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลอืกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตาม 
(๑) ไว้เป็นการช่ัวคราวเป็นระยะเวลาไมเ่กินหนึ่ง



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๔๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

และค านึงถึงความสุจรติ เที่ยงธรรม ความเสมอ
ภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง 
 (๓) ก าหนดมาตรการและการควบคุมการ
บริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง การสนับสนุน
ทางการเงินโดยรัฐ การใช้จ่ายเงินของพรรค
การเมืองและผูส้มัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งการ
ตรวจสอบบญัชีทางการเงินของพรรคการเมือง
โดยเปดิเผย และการควบคมุการจา่ยเงินหรือรับ
เงินเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 (๔) มีค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจ าเป็น
ตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง  
 (๕) สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาข้อเทจ็จริง
และวินิจฉัยชี้ขาดปญัหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้น
ตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง  
 (๖) สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียง
ประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้ง
หนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอัน
ควรเช่ือได้ว่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียง
ประชามติในหน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ มิไดเ้ป็นไปโดย
สุจรติและเที่ยงธรรม  
 (๗) ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการ 
สรรหา และผลการออกเสียงประชามต ิ 
 (๘) ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงาน
กับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือสนับสนุนองค์การ

ปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าผู้นั้นกระท าการ
หรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอื่น ท่ีมี
ลักษณะเป็นการทุจริต หรือท าให้การเลือกตั้ง
หรือการเลือกมไิด้เป็นไปโดยสจุริตและเที่ยงธรรม  
 (๕) ดูแลการด าเนินงานของพรรคการเมือง
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 (๖) หน้าท่ีและอ านาจอื่นตามรัฐธรรมนญู
หรือกฎหมาย 
 ในการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (๒) 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้
กรรมการแตล่ะคนด าเนินการ หรอืมอบหมายให้
คณะบุคคลด าเนินการภายใต้การก ากับของ
กรรมการการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดก็ได ้
 การใช้อ านาจตาม (๓) ให้กรรมการการ
เลือกตั้งแตล่ะคนซึ่งพบเห็นการกระท าความผดิมี
อ านาจกระท าได้ส าหรับหน่วยเลือกตั้งหรือเขต
เลือกตั้งท่ีพบเห็นการกระท าความผิด ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 
 

ปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผูน้ั้นกระท าการ
หรือรู้เหน็กับการกระท าของบคุคลอืน่ ที่มีลักษณะ
เป็นการทุจรติ หรือท าให้การเลือกตั้งหรือการ
เลือกมไิด้เป็นไปโดยสจุริตและหรอืเที่ยงธรรม  
 (๕) ดูแลการด าเนินงานของพรรคการเมือง
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 (๖) หน้าท่ีและอ านาจอื่นตามรัฐธรรมนญู
หรือกฎหมาย 

 ในการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (๒) คณะ 
กรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้กรรมการ
การเลือกตั้งแต่ละคนด าเนินการ หรือมอบหมาย
ให้คณะบุคคลด าเนินการภายใต้การก ากับของ
กรรมการการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดก็ได้ 
 การใช้อ านาจตาม (๓) ให้กรรมการการ
เลือกตั้งแตล่ะคนซึ่งพบเห็นการกระท าความผดิมี
อ านาจกระท าได้ส าหรับหน่วยเลือกตั้งหรือเขต
เลือกตั้งท่ีพบเห็นการกระท าความผิด ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๔๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

เอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
 (๙) ด าเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 ในการปฏิบัตหิน้าที ่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรยีกบุคคลใดมาให้
ถ้อยค า ตลอดจนขอให้พนักงานอัยการ พนักงาน
สอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ
เพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบตัิหนา้ที่ การสืบสวน 
สอบสวน หรือวินิจฉัยช้ีขาด  
 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจ
แต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือผู้แทนองค์การ
เอกชน เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามที่มอบหมาย 
 มาตรา ๒๓๘  คณะกรรมการการ
เลือกตั้งต้องด าเนินการสืบสวนสอบสวนเพ่ือหา
ข้อเท็จจริงโดยพลันเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ผู้มสีิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลอืกตั้ง 
หรือพรรคการเมืองซึ่งมสีมาชิกสมคัรรับเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่ง คัดค้านว่าการ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (๒) ผู้เข้ารับการสรรหา หรือสมาชกิของ
องค์กรตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึง่ คัดค้านว่า 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๔๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

การสรรหาสมาชิกวุฒิสภานั้น เป็นไปโดยไม่
ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (๓) ปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่า ก่อน
ได้รับเลือกตั้งหรือสรรหา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้ใดได้กระท าการใด ๆ โดยไม่สุจริตเพื่อให้
ตนเองได้รับเลือกตั้งหรือสรรหา หรือได้รับเลือกตั้ง
หรือสรรหามาโดยไม่สุจริตโดยผลของการที่บุคคล
หรือพรรคการเมืองใดได้กระท าลงไป โดยฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
หรือกฎหมายวา่ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
 (๔) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดว้่าการ
ออกเสียงประชามติมไิด้เป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมาย หรือผู้มสีิทธิเลือกตั้งคัดค้านว่าการ
ออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งใดเป็นไป
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 เมื่อด าเนินการตามวรรคหน่ึงเสร็จแล้ว 
คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องพิจารณาวินิจฉัย
สั่งการโดยพลัน 
 มาตรา ๒๓๕ วรรคสอง  ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค

 มาตรา ๒๕๐ วรรคสี่  ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นผูร้ักษาการตามพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะ 

  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๔๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

การเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยการออกเสยีงประชามต ิ
และกฎหมายวา่ด้วยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นนายทะเบียนพรรค
การเมือง 

กรรมการการเลือกตั้ง พระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยการออกเสยีงประชามติ 
และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นนายทะเบียน
พรรคการเมือง 
 วรรคห้า  ให้มกีารประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบยีน
พรรคการเมืองเป็นประจ าทุกปี โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลแห่งชาติ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ 
และประกาศผลการประเมินดังกลา่วให้ทราบเป็น
การทั่วไป ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ

 มาตรา ๒๓๗  ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใด
กระท าการ ก่อ หรือสนับสนุนใหผู้อ้ื่นกระท าการ
อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือ
ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ซึ่งมีผลท าให้การเลือกตั้งมิไดเ้ป็นไปโดย
สุจรติและเที่ยงธรรม  ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของบุคคลดังกล่าวตามพระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 ถ้าการกระท าของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  
ปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าหวัหน้าพรรค
การเมืองหรือกรรมการบรหิารของพรรค
การเมืองผู้ใด มีส่วนรูเ้ห็น หรือปลอ่ยปละละเลย 

   



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๔๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

หรือทราบถึงการกระท านั้นแล้ว มไิด้ยับยั้งหรือ
แก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจรติและ
เที่ยงธรรม ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระท า
การเพื่อให้ไดม้าซึ่งอ านาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่
บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนญูนี้ตามมาตรา ๖๘ และ
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรค
การเมืองนั้น ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองดังกล่าวมีก าหนดเวลาห้าปีนับแต่
วันท่ีมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมือง 
 มาตรา ๒๓๘  คณะกรรมการการเลอืกตั้ง
ต้องด าเนินการสบืสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง
โดยพลันเมื่อมีกรณีใดกรณหีนึ่ง ดังต่อไปนี ้ 
 (๓) ปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่า ก่อน
ได้รับเลือกตั้งหรือสรรหา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้ใดได้กระท าการใด ๆ โดยไม่สุจริตเพื่อให้
ตนเองได้รับเลือกตั้งหรือสรรหา หรือได้รับเลือกตั้ง
หรือสรรหามาโดยไม่สุจริตโดยผลของการที่บุคคล
หรือพรรคการเมืองใดได้กระท าลงไป โดยฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
 

 มาตรา ๒๕๐ วรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นผู้จดัให้มีและควบคุมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
ด าเนินการเพื่อให้ไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้ง
จัดให้มีและควบคุมการออกเสยีงประชามติ ให้
เป็นไปโดยสจุริตและเที่ยงธรรม และให้มีอ านาจ
หน้าที่อ่ืนตามรัฐธรรมนูญนี้ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น 
 

 มาตรา ๒๒๑  ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง
หรือการเลือก ถ้ามีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าการ
เลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจรติ
หรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อ านาจสั่งให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ใน
หน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น ถ้าผู้กระท า
การนั้นเป็นผูส้มัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมคัรรับ
เลือก แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งระงับสิทธสิมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการ
ช่ัวคราวตามมาตรา ๒๒๐ (๔) 
 ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นทีสุ่ด 
 

 มาตรา ๒๒๑๒๒๕  ก่อนประกาศผลการ
เลือกตั้งหรือการเลือก ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้
ว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมไิด้เป็นไปโดย
สุจรติหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้มีการเลือกตัง้หรือการเลือก
ใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งน้ัน ถ้า
ผู้กระท าการนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือ
ผู้สมคัรรับเลือก แล้วแต่กรณี หรือรู้เห็นกับการ
กระท าของบุคคลอืน่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งระงับสิทธสิมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการ
ช่ัวคราวตามมาตรา ๒๒๐๒๒๔ (๔) 
 ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นทีสุ่ด 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๔๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง  ในกรณทีี่
คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยให้มีการ
เลือกตั้งใหมห่รือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก่อนการ
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ให้ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นท่ีสดุ 
 มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง  ในกรณีที่
ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้าคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเห็นว่าควรให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาผู้ใด ให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อ
วินิจฉัย  เมื่อศาลฎีกาได้รับค าร้องของคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งแล้ว สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นจะปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปไม่ได้ จนกว่าศาลฎีกาจะมีค าสั่งยกค าร้อง  
ในกรณีที่ศาลฎีกามีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ใน
เขตเลือกตั้งใดหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใด ให้
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลง 
 วรรคสาม  ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสอง
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปไม่ได้  มิให้นับบคุคลดังกลา่ว
เข้าในจ านวนรวมของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแตก่รณ ี
 วรรคสี่  ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรค
สอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ริหารทอ้งถิ่นด้วยโดย
อนุโลม โดยการยื่นค าร้องต่อศาลตามวรรคสอง

 มาตรา ๒๕๐ วรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นผู้จดัให้มีและควบคุมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
ด าเนินการเพื่อให้ไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้ง
จัดให้มีและควบคุมการออกเสยีงประชามติ ให้
เป็นไปโดยสจุริตและเที่ยงธรรม และให้มีอ านาจ
หน้าที่อ่ืนตามรัฐธรรมนูญนี้ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น 
 

 มาตรา ๒๒๒  เมื่อมีการด าเนินการตาม
มาตรา ๒๒๑ หรือภายหลังการประกาศผลการ
เลือกตั้งแล้วมีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าผู้สมคัรรับ
เลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกผู้ใดกระท าการทุจริต
ในการเลือกตั้งหรือการเลือก ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้น  
 ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตาม
วรรคหนึ่งกระท าความผิดตามที่ถกูร้อง ให้ศาล
ฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี  ท้ังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณ ี
 เมื่อศาลฎีกามีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณา
แล้ว ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ใหผู้้นัน้หยุดปฏิบตัิ
หน้าท่ีจนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาวา่ผู้นั้นมิได้
กระท าความผิด และเมื่อศาลฎีกามีค าพิพากษา
ว่าผู้นั้นกระท าความผดิ ให้สมาชิกภาพของ

 มาตรา ๒๒๒๒๒๖  เมื่อมีการด าเนินการ
ตามมาตรา ๒๒๑๒๒๕ หรือภายหลังการ
ประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือกแล้ว มี
หลักฐานอนัควรเชื่อได้ว่าผูส้มัครรบัเลือกตั้งหรือ
ผู้สมคัรรับเลือกผู้ใดกระท าการทุจริตในการ
เลือกตั้งหรือการเลือกหรือรูเ้ห็นกบัการกระท า
ของบุคคลอื่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่น
ค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของผู้นั้น  
 การพิจารณาของศาลฎีกาตามวรรคหน่ึง 
ให้น าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา 
และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมี
อ านาจสั่งไตส่วนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเตมิได ้

 ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตาม
วรรคหนึ่งกระท าความผิดตามที่ถกูร้อง ให้ศาล
ฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี  ท้ังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๕๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ให้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์  และใหค้ าสัง่ของศาล
อุทธรณ์เป็นที่สดุ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้น
สิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยดุปฏิบตัิหนา้ที่  
 มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหนา้ที่ตามวรรคสาม 
เป็นจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภา 
 ให้น ามาตรานี้ใปใช้บังคับแก่การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่นด้วยโดย
อนุโลม แต่ให้อ านาจของศาลฎีกา เป็นอ านาจ
ของศาลอุทธรณ์ และให้ค าสั่งหรือค าพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์เป็นทีสุ่ด 
 การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือ
ศาลอุทธรณต์ามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องก าหนดให้
ใช้ระบบไตส่วนและให้ด าเนินการได้โดยรวดเร็ว 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณ ี

 เมื่อศาลฎีกามีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณา
แล้ว ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ใหผู้้นัน้หยุดปฏิบตัิ
หน้าท่ีจนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้
กระท าความผิด และเมื่อศาลฎีกามีค าพิพากษา
ว่าผู้นั้นกระท าความผดิ ให้สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้น
สิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยดุปฏิบตัิหนา้ที่  
 มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหนา้ที่ตามวรรค
สามสี่ เป็นจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลว้แต่กรณ ี

 ให้น ามาตรานี้ใปใช้บังคับแก่การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่นด้วยโดย
อนุโลม แต่ให้อ านาจของศาลฎีกาเป็นอ านาจของ
ศาลอุทธรณ์ และให้ค าสั่งหรือค าพิพากษาของ
ศาลอุทธรณเ์ป็นที่สดุ 

 การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือ
ศาลอุทธรณต์ามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องก าหนดให้
ใช้ระบบไตส่วนและให้ด าเนินการได้โดยรวดเร็ว 

 มาตรา ๒๔๐  ในกรณีที่มีการคัดค้านว่า
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาผู้ใดเป็นไปโดยไม่
ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือปรากฏ
หลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าก่อนได้รบัการสรรหา 
สมาชิกวุฒิสภาผู้ใดกระท าการตามมาตรา ๒๓๘ 
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ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการสืบสวน
สอบสวนโดยพลัน 
 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดว้ินิจฉัย
สั่งการเป็นอย่างใดแล้ว ให้เสนอตอ่ศาลฎีกาเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัยโดยพลัน และใหน้ าความใน
มาตรา ๒๓๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้
บังคับกับการที่สมาชิกวุฒิสภาผู้นัน้ไม่อาจปฏบิัติ
หน้าท่ีต่อไปได้ โดยอนุโลม 
 ในกรณีที่ศาลฎีกามีค าสั่งให้เพิกถอนการ
สรรหาหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ผู้ใด ให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้น
สิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลฎีกามีค าสัง่ และให้
ด าเนินการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาใหม่แทน
ต าแหน่งท่ีว่าง 
 ในการด าเนนิการตามวรรคหนึ่งหรือวรรค
สองประธานกรรมการการเลือกตั้งจะร่วมด าเนินการ
หรือวินจิฉัยสั่งการมิได้ และใหค้ณะกรรมการการ
เลือกตั้งมอีงค์ประกอบเท่าทีม่ีอยู ่
 การคัดค้านและการพิจารณาของคณะ 
กรรมการการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่บัญญตัิไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 มาตรา ๒๔๑  ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกา
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา ประกาศให้มีการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภา หรือประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ 
มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียก

 มาตรา ๒๕๐ วรรคสอง  ในระหว่างที่พระ
ราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ประกาศให้มีการสรร
หาสมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศพระบรมราช
โองการหรือประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ 

 มาตรา ๒๒๓  ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกา
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
การเลือกสมาชิกวฒุิสภา หรือเมื่อประกาศให้มี
การออกเสียงประชามติ มผีลใช้บังคับ  ห้ามมิให้
จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการ

 มาตรา ๒๒๓๒๒๗  ไม่มีการแก้ไข 
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ตัวกรรมการการเลือกตั้งไปท าการสอบสวน เว้นแต่
ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือในกรณีที่จับในขณะกระท าความผิด  
 ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้ง
ในขณะกระท าความผิด หรือจับ หรือคุมขัง
กรรมการการเลือกตั้งในกรณีอืน่ ให้รายงานไปยัง
ประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูก
จับได้ แต่ถ้าประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้
ถูกจับหรือคุมขัง ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเท่าที่มีอยู่เป็นผู้ด าเนินการ 

มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียก
ตัวกรรมการการเลือกตั้งไปท าการสอบสวน  เว้น
แต่ในกรณีทีไ่ด้รับอนญุาตจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือในกรณีที่จับในขณะกระท าความผิด 
 วรรคสาม  ในกรณีที่มีการจับกรรมการการ
เลือกตั้งในขณะกระท าความผดิ หรือจับ หรือคุม
ขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอืน่ ให้รายงานไป
ยังประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูก
จับได้  แต่ถ้าประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้
ถูกจับหรือคุมขัง ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเท่าท่ีมีอยู่เป็นผู้ด าเนนิการ 

เลือกตั้งไปสอบสวน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีที่จับ
ในขณะกระท าความผดิ 
 ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลอืกตั้ง
ในขณะกระท าความผดิ หรือจับ หรือคุมขัง
กรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น ให้รายงานต่อ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และให้
ประธานกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้
ปล่อยผู้ถูกจับได้ แต่ถ้าประธานกรรมการการ
เลือกตั้งเป็นผู้ถูกจับหรือคมุขัง ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าท่ีมอียู่เป็น
ผู้ด าเนินการ 

๒. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 

ตอนที่ ๕ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ส่วนที่ ๓ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๒๔๒ วรรคหนึ่ง  ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มีจ านวนสามคน ซึ่งพระมหากษัตริยท์รงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนบัถือ
ของประชาชน มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ใน
การบริหารราชการแผน่ดิน วสิาหกจิ หรือกิจกรรม
อันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ และมคีวาม
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจกัษ ์ 
 วรรคสอง  ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นผูต้รวจการ
แผ่นดินประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็น
ประธานผูต้รวจการแผ่นดินแล้วแจ้งผลให้
ประธานวุฒิสภาทราบ 
 วรรคสาม  ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน  

 มาตรา ๒๕๖ วรรคหนึ่ง  ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีจ านวนสามคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งเป็นที่
ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู้และ
ประสบการณ์ในการบรหิารราชการแผ่นดิน 
วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน
ของสาธารณะ และมีความซื่อสัตยส์ุจรติเป็นท่ี
ประจักษ์  
 วรรคสอง  ให้น าหลักเกณฑ์และกรณีตา่ง ๆ 
ดังต่อไปนี้ มาใช้บังคับกับผูต้รวจการแผ่นดินและ
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วย โดยอนุโลม 
ทั้งนี้ ตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  
 

 มาตรา ๒๒๔  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวน
ไม่เกินสามคน ซึ่งพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งไดร้ับการสรรหา
โดยคณะกรรมการสรรหา 
 ผู้ซึ่งไดร้ับการสรรหาต้องมคีวามรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรอืหัวหน้าส่วน
ราชการที่เทียบเท่าหรือหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ
ที่เทียบไดไ้ม่ต่ ากว่ากรมตามที่คณะกรรมการสรร
หาประกาศก าหนด ท้ังนี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 
จ านวนไม่น้อยกว่าสองคน หรือมปีระสบการณ์ใน
การด าเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อย
กว่ายี่สิบปีมีจ านวนไมเ่กินหนึ่งคน และมีความ
ซื่อสัตยส์ุจรติเป็นท่ีประจักษ์  

 มาตรา ๒๒๔๒๒๘  ผู้ตรวจการแผ่นดินมี
จ านวนไม่เกินสามคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับ
การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

 ผู้ซึ่งไดร้ับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความ
ซื่อสัตยส์ุจรติเป็นท่ีประจักษ์ และมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรอืหัวหน้าส่วน
ราชการที่เทียบเท่าหรือหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ
ที่เทียบไดไ้ม่ต่ ากว่ากรมตามที่คณะกรรมการสรร
หาประกาศก าหนด ทั้งนีโ้ดยต้องด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวนไม่น้อย
กว่าสองคน หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการ
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ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 วรรคสี่  คุณสมบตัิและลักษณะต้องห้าม
ของผู้ตรวจการแผ่นดนิให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยผูต้รวจการแผ่นดิน  
 

 (๑) การแต่งตั้งตามมาตรา ๒๔๔ วรรคสอง
และวรรคสาม  
 วรรคสาม  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
คณะกรรมการสรรหารวมทั้งวิธีการสรรหา และ
การพ้นจากต าแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ตลอดจนการอื่นท่ีจ าเป็น ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยอย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิ
ให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนญู
ซึ่งมีหน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมาแล้ว เข้า
รับการสรรหา  

 ด าเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อย
กว่ายี่สิบปมีี จ านวนไม่เกินหนึ่งคน และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  
 

 มาตรา ๒๔๒ วรรคห้า  ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่วันท่ี
พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง
ต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 
 

 มาตรา ๒๕๖ วรรคสอง  ให้น าหลักเกณฑ์
และกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ มาใช้บงัคับกับ
ผู้ตรวจการแผ่นดินและส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ดว้ย โดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  
 (๔) วาระการด ารงต าแหน่งและการอยู่ใน
ต าแหน่งเพ่ือปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไปตามมาตรา ๒๔๘ 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง  

 มาตรา ๒๒๕  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระ
การด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่วันท่ีพระมหา 
กษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียง
วาระเดียว 
 

 มาตรา ๒๒๕๒๒๙  ผู้ตรวจการแผ่นดินมี
วาระการด ารงต าแหน่งหกเจด็ปีนบัแต่วันท่ี
พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว 

 

 มาตรา ๒๔๔  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 (๑) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตาม
ค าร้องเรยีนในกรณ ี 
  (ก) การไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย หรอื
ปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย 
 

 มาตรา ๒๕๖ วรรคห้า  ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาและสอบหาข้อเท็จจริง
ตามค าร้องเรียนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบตัินอกเหนืออ านาจ
หน้าท่ีตามกฎหมาย ปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติ
หน้าท่ีและก่อให้เกิดความเสียหายหรือไมเ่ป็นธรรม 
ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบดว้ยอ านาจหน้าที่
หรือไม่กต็าม หรือเป็นกรณีที่องค์กรตาม

 มาตรา ๒๒๖  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่
และอ านาจ ดังต่อไปนี ้
 (๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
หรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่
ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ  

 มาตรา ๒๒๖๒๓๐  ผู้ตรวจการแผ่นดินมี
หน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี ้
 (๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใด ๆ  บรรดาที่ก่อใหเ้กดิความเดอืดร้อน
หรือไมเ่ป็นธรรมแก่ประชาชน หรอืเป็นภาระแก่
ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๕๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น  
  (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่า
การนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ก็ตาม  
  (ค) การตรวจสอบการละเลยการ
ปฏิบัติหน้าท่ีหรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและ
องค์กรในกระบวนการยตุิธรรม  ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล 
  (ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบญัญัต ิ 
 (๒) ด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจา้หน้าท่ีของรัฐ
ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม และมาตรา ๒๘๐ 
 (๓) ติดตาม ประเมินผล และจัดท า
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนญู  รวม
ตลอดถึงข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าจ าเป็น 
 (๔) รายงานผลการตรวจสอบและผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีพร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี 
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒสิภา ทกุปี  ทั้งนี้ ให้
ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
และเปดิเผยต่อสาธารณะด้วย 
 การใช้อ านาจหน้าที่ตาม (๑) (ก) (ข) และ 
(ค) ให้ผู้ตรวจการแผน่ดินด าเนินการเมื่อมกีาร

รัฐธรรมนูญซึ่งมีหนา้ที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
หรือองค์กรในกระบวนการยุติธรรมละเลยไม่
ปฏิบัติหน้าท่ีหรือปฏิบัตหิน้าท่ีโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และอ านาจหนา้ที่อ่ืน แต่ไมร่วมถึงการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดขีองศาล ทั้งนี้ ตาม
พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 (๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจาก
การไม่ปฏิบัตติามกฎหมายหรือปฏบิัตินอกเหนือ
หน้าท่ีและอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับ
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น 
 (๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่
หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามหมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ 
 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผูต้รวจการ
แผ่นดินตาม (๑) หรือ (๒) โดยไมม่ีเหตผุลอัน
สมควร ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรี
ทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามทีเ่หน็สมควรต่อไป 
 ในการด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หาก
เป็นกรณีทีเ่กี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติด าเนินการต่อไป 
 การปฏิบัตหิน้าท่ีของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  
 

 (๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจาก
การไม่ปฏิบัตติามกฎหมายหรือปฏบิัตินอกเหนือ
หน้าท่ีและอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับ
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น 

 (๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการ
ที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ 

 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวขอ้งไม่
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผูต้รวจการ
แผ่นดินตาม (๑) หรือ (๒) โดยไมม่ีเหตผุลอัน
สมควร ใหผู้้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้
คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสัง่การตามที่
เห็นสมควรต่อไป 

 ในการด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หาก
เป็นกรณีทีเ่กี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติด าเนินการต่อไป 

 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดิน  

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๕๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ร้องเรียน  เว้นแต่เปน็กรณีทีผู่้ตรวจการแผ่นดิน
เห็นว่าการกระท าดังกล่าวมีผลกระทบต่อความ
เสียหายของประชาชนส่วนรวมหรอืเพื่อคุ้มครอง
ประโยชนส์าธารณะ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจ
พิจารณาและสอบสวนโดยไม่มีการร้องเรียนได้ 
 มาตรา ๒๔๕  ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจ
เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง
ได้เมื่อเห็นว่ามีกรณี ดังต่อไปนี ้
 (๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่อง
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๒) กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอื่นใดของ
บุคคลใดตามมาตรา ๒๔๔ (๑) (ก) มปีัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอ
เรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้
ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

  มาตรา ๒๒๗  ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจ
เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้
เมื่อเห็นว่ามีกรณี ดังต่อไปนี ้
 (๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปญัหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนญู ให้เสนอเรื่อง
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้
ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า 
ทั้งนี้ ตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู 
 (๒) กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอื่นใดของ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย 
ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง 
และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  
ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง   

 มาตรา ๒๒๗๒๓๑  ในการปฏิบัตหิน้าท่ี
ตามมาตรา ๒๓๐ ผูต้รวจการแผ่นดินอาจเสนอ
เรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เมื่อ
เห็นว่ามีกรณี ดังต่อไปนี ้
 (๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปญัหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนญู ให้เสนอเรื่อง
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้
ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า 
ทั้งนี้ ตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู 

 (๒) กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอื่นใดของ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย 
ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง 
และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  
ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง   

๓. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 

ตอนที่ ๓ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ 

ส่วนที่ ๔ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ 

ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๒๔๖ วรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและ

 มาตรา ๒๕๓ วรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเกา้คนซึ่งพระมหา 

 มาตรา ๒๒๘  คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย
กรรมการจ านวนเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง

 มาตรา ๒๒๘๒๓๒  คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย
กรรมการจ านวนเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๕๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

กรรมการอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา 
 วรรคสอง  กรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติต้องเป็นผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๕ โดยเคยเป็น
รัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน หรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่
ต่ ากว่าอธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางบริหารใน
หน่วยราชการที่มีอ านาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี 
หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์  ผู้แทน
องค์การพัฒนาเอกชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่มี
องค์กรวิชาชีพตามกฎหมายมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบป ีซึ่งองค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กร
วิชาชีพนั้นให้การรับรองและเสนอช่ือเข้าสู่
กระบวนการสรรหา 
 วรรคห้า  ให้มีกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวดั โดย
คุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และอ านาจ
หน้าท่ี ให้เป็นไปตามที่บัญญตัิไว้ในพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 

กษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จาก
ผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีคุณวุฒิ 
ทักษะ หรือความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย ดา้น
รัฐศาสตร์ ดา้นการเงินการบญัชี ด้านเศรษฐศาสตร์ 
ด้านการบริหารงานภาครัฐ ด้านการบริหารงาน
ภาคเอกชน หรือมีประสบการณเ์กี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มีวาระการด ารง
ต าแหน่งเก้าปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพยีงวาระเดยีว 
 

แต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับ
การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
 ผู้ซึ่งไดร้ับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความ
ซื่อสัตยส์ุจรติเป็นท่ีประจักษ์ มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย บญัชี 
เศรษฐศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน หรือ
การอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และต้องมีคณุสมบัติอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) รับราชการหรือเคยรับราชการใน
ต าแหน่งไมต่่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาล
อุทธรณ์ อธิบดีศาลปกครองช้ันต้น ตุลาการพระ
ธรรมนญูหัวหน้าศาลทหารกลาง หรืออธิบดี
อัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าป ี
 (๒) รับราชการหรือเคยรับราชการใน
ต าแหน่งไมต่่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าป ี
 (๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐทีไ่มเ่ป็นส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจมาแลว้
ไม่น้อยกว่าห้าปี  
 (๔) ได้รับการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่าหา้ปี  
 (๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมี
กฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพ โดย
ประกอบวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องมา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่ายีส่ิบปีนับถึงวนัท่ีได้รับการ 
 

แต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับ
การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

 ผู้ซึ่งไดร้ับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความ
ซื่อสัตยส์ุจรติเป็นท่ีประจักษ์ มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย บญัชี 
เศรษฐศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน หรือ
การอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และต้องมีคณุสมบัติอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ด้วย 

 (๑) รับราชการหรือเคยรับราชการใน
ต าแหน่งไมต่่ ากว่าอธิบดผีู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ในศาลอุทธรณ ์อธิบดีศาลปกครองช้ันต้น  
ตุลาการพระธรรมนญูหัวหน้าศาลทหารกลาง 
หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (๒) รับราชการหรือเคยรับราชการใน
ต าแหน่งไมต่่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าป ี

 (๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรฐัวิสาหกิจ
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  
 (๔) ได้รับการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งหรือ
เคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมี
ผลงานทางวิชาการเป็นท่ีประจักษ ์
 (๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมี
กฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพ โดย
ประกอบวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องมา



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๕๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

เสนอช่ือ และไดร้ับการรับรองการประกอบวิชาชีพ
จากองค์กรวิชาชีพน้ัน 
 (๖) เป็นผู้มีความรู้ความช านาญและ
ประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การเงิน การ
คลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจใน
ระดับไม่ต่ ากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
มหาชนจ ากัดมาแล้วไม่น้อยกว่าสบิปี 
 (๗) เคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๑) (๒) 
(๓) (๔) หรือ (๖) รวมกันไม่น้อยกว่าสิบป ี
 การนับระยะเวลาตามวรรคสอง ให้นับถึง
วันท่ีได้รับการเสนอช่ือหรือวันสมคัรเข้ารับการ
สรรหา แล้วแต่กรณ ี

เป็นเวลาไม่น้อยกว่ายีส่ิบปีนับถึงวนัท่ีได้รับการ
เสนอช่ือ และได้รับการรับรองการประกอบ
วิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพน้ัน 

 (๖) เป็นผู้มีความรู้ความช านาญและ
ประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การเงิน การ
คลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจใน
ระดับไม่ต่ ากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
มหาชนจ ากัดมาแล้วไม่น้อยกว่าสบิปี 
 (๗) เคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๑) (๒) 
(๓) (๔) หรือ (๖) รวมกันไม่น้อยกว่าสิบป ี

 การนับระยะเวลาตามวรรคสอง ให้นับถึง
วันท่ีได้รับการเสนอช่ือหรือวันสมคัรเข้ารับการ
สรรหา แล้วแต่กรณ ี

 มาตรา ๒๔๗  กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระการด ารง
ต าแหน่งเก้าปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพยีงวาระเดยีว  
 กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งไดร้ับ
แต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที ่ 
 การพ้นจากต าแหน่ง การสรรหา และการ
เลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้น าบทบัญญัติ
มาตรา ๒๐๙ และมาตรา ๒๑๐ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
 

 มาตรา ๒๕๓  คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย
กรรมการจ านวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความ
ซื่อสัตยส์ุจรติเป็นท่ีประจักษ์ มีคณุวุฒิ ทักษะ หรือ
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ด้านรัฐศาสตร์ ด้าน
การเงินการบญัชี ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการ
บริหารงานภาครัฐ ด้านการบริหารงานภาคเอกชน 
หรือมปีระสบการณ์เกีย่วข้องกบัการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  มีวาระการด ารงต าแหน่งเก้า
ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้
ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 ให้น าหลักเกณฑ์และกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
มาใช้บังคบักับคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการ

 มาตรา ๒๒๙  กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระการด ารง
ต าแหน่งเก้าปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพยีงวาระเดยีว 
 ในระหวา่งที่กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติพ้นจากต าแหนง่ก่อนวาระ 
และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ี
ว่าง ให้กรรมการเท่าทีเ่หลืออยู่ปฏบิัติหน้าที่ต่อไป
ได้ เว้นแตจ่ะมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน  
 

 มาตรา ๒๒๙๒๓๓  กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระการด ารง
ต าแหน่งเก้าเจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตรยิ์ทรง
แต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพยีงวาระเดยีว 

 ในระหวา่งที่กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติพ้นจากต าแหนง่ก่อนวาระ 
และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ี
ว่าง ให้กรรมการเท่าทีเ่หลืออยู่ปฏบิัติหน้าท่ีต่อไป
ได้ เว้นแตจ่ะมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน  
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๕๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้วย 
โดยอนุโลม  ท้ังนี้ ตามพระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 (๑) การแต่งตั้งตามมาตรา ๒๔๔ วรรคสอง
และวรรคสาม   
 (๒) หน่วยธุรการตามมาตรา ๒๔๔ วรรคสี่   
 (๓) คณะกรรมการสรรหารวมทั้งวิธีการสรร
หาตามมาตรา ๒๔๕ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา 
๒๔๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) วรรคสาม และ
วรรคสี่ และมาตรา ๒๔๗  โดยให้ประธานศาลฎีกา
หรือผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งเลือกโดยที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา หนึ่งคน ร่วมเป็นกรรมการสรรหาด้วย 
 (๔) การอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ตามมาตรา ๒๔๘ วรรคสอง  
 (๕) การสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งแทนตาม
มาตรา ๒๔๙  แต่ให้ผู้ได้รับการสรรหานั้นด ารง
ต าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่ง 
 (๖) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา 
๒๕๐ วรรคห้า   

หมวด ๑๒ 
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

หมวด ๒ 
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

  

ส่วนที่ ๑ 
การตรวจสอบทรัพย์สิน 

ส่วนที่ ๑ 
บทท่ัวไป 

  

  มาตรา ๒๓๑  การตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย สุจรติ เป็น
กลางทางการเมือง ปราศจากอคตแิละการขดักัน
แห่งผลประโยชน ์รวมทั้งตอ้งกระท าโดยกระบวนการ

  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๕๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ที่โปร่งใสและตรวจสอบได ้ และให้น าความใน
มาตรา ๒๐๖ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับ
กับองค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหนา้ที่ตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐด้วย โดยอนุโลม 
 การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐที่เป็นไปตาม
วรรคหนึ่ง ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

 มาตรา ๒๕๐  คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอ านาจหน้าท่ี 
ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวน
พร้อมทั้งท าความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนออก
จากต าแหน่งเสนอต่อวุฒิสภาตามมาตรา ๒๗๒ 
และมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
 (๒) ไตส่วนข้อเท็จจริงและสรุปส านวน
พร้อมท้ังท าความเห็นเกี่ยวกับการด าเนิน
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองส่งไป
ยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕  
 (๓) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งด ารง
ต าแหน่งตั้งแต่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้น
ไปร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม รวมทั้งด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือข้าราชการในระดับต่ ากว่าที่ร่วมกระท า
ความผิดกับผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวหรือกับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง หรือที่กระท าความผิดใน

 มาตรา ๒๕๔  คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอ านาจหน้าท่ี
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ไตส่วนข้อเท็จจริงและสรุปส านวน
พร้อมท้ังท าความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนบุคคล
ออกจากต าแหน่งเสนอต่อรัฐสภาหรือวุฒิสภาตาม
มาตรา ๓๘ และมาตรา ๒๔๐ 
 (๒) ไตส่วนข้อเท็จจริงและสรุปส านวน
พร้อมท้ังท าความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองสง่ไปยังศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง
ตามมาตรา ๒๔๑ 
 (๓) ไตส่วนและวินิจฉยัว่าผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งมีหนา้ที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษา ตุลาการ 
ข้าราชการอัยการ หรือผูด้ ารงต าแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือเทียบเท่า ร่ ารวยผดิปกติ 
กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการหรือความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยตุิธรรม  รวมทั้งไต่สวน
และวินิจฉัยว่าผู้ใดเป็นตัวการ ผู้ใช้ และผูส้นับสนุน

 มาตรา ๒๓๐  คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมหีน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ไตส่วนและมีความเห็นกรณีมกีาร
กล่าวหาว่าผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนญู ผูด้ ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์
ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าท่ี หรอืจงใจใช้หน้าท่ี
และอ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรฐัธรรมนญูหรือ
กฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเพื่อด าเนินการต่อไป
ตามรัฐธรรมนญูหรือตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 (๒) ไตส่วนและวินิจฉยัว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าท่ี หรือกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าท่ี
ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการ
ยุติธรรม เพื่อด าเนินการต่อไปตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 

 มาตรา ๒๓๐๒๓๔  คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าท่ีและ
อ านาจ ดังต่อไปนี ้
 (๑) ไตส่วนและมีความเห็นกรณีมกีาร
กล่าวหาว่าผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนญู ผูด้ ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์
ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าท่ี หรอืจงใจใช้หน้าท่ี
และอ านาจหรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างร้ายแรง 
เพื่อด าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญหรือตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 (๒) ไตส่วนและวินิจฉยัว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าท่ี หรือกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าท่ี
ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการ
ยุติธรรม เพื่อด าเนนิการต่อไปตามพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๖๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ลักษณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเห็นสมควรด าเนินการด้วย ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 (๔) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่
จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและ
หนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๒๕๙ และ
มาตรา ๒๖๔ ตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ได้
ยื่นไว ้ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่คณะ 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติก าหนด 
 (๕) ก ากับดูแลคณุธรรมและจริยธรรมของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (๖) รายงานผลการตรวจสอบและผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีพร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตร ี
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒสิภา ทกุปี ทั้งนี้  ให้
ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
และเปดิเผยต่อสาธารณะด้วย 
 (๗) ด าเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๑๓ มาใช้บังคับ
กับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วยโดยอนุโลม 
 ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติและกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นเจ้าพนักงานใน
การยุติธรรมตามกฎหมาย 
 มาตรา ๒๕๙  ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองดังต่อไปนี ้มีหน้าที่ยื่นบญัชีแสดง

การกระท าความผดิดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 (๔) ตรวจสอบความถูกต้อง ความมีอยู่จริง 
และความเปลีย่นแปลงของทรัพยส์ินและหนี้สิน
ของผู้ด ารงต าแหน่งตามที่บัญญัตไิว้ในพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ตลอดจนไตส่วนและ
วินิจฉัยว่าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวร่ ารวยผิดปกต ิ
 (๕) ฟ้องคดีต่อศาลปกครองในคดีที่เกี่ยวกับ
วินัยการคลังและการงบประมาณตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการคลังและ
การงบประมาณภาครัฐ หรือคดีอืน่ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 (๖) รายงานผลการตรวจสอบและผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีพร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒสิภา ทุกปี และเผยแพร่
รายงานดังกล่าวให้ทราบเป็นการทั่วไปด้วย 
 (๗) ด าเนินการอื่นตามที่รัฐธรรมนญูนี้และ
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 มาตรา ๒๓๒  ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ มี
หน้าท่ียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยส์ินและหนี้สิน 
ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้พร้อมทั้งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ของตน คู่สมรส และบุตรซึ่งยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ รวมทั้งผู้ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้มอบหมายให้
ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สินของตน ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมด้วย โดยให้ยืน่ต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แต่ถ้า

 (๓) ก าหนดให้ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผน่ดิน และ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐยื่นบัญชีทรัพยส์ินและหนีส้ินของ
ตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ 
รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนีส้ินของบุคคลดังกล่าว  ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
 (๔) หน้าท่ีและอ านาจอื่นท่ีบญัญัตไิว้ใน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
 ในการปฏิบัติหนา้ที่ตาม (๑) (๒) และ (๓) 
ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่จะต้องจัดให้มี
มาตรการหรือแนวทางที่จะท าให้การปฏิบัตหิน้าท่ี
มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจรติ และ
เที่ยงธรรม  ในกรณีจ าเป็นจะมอบหมายให้
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ด าเนินการแทนในเรื่องที่มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง 
หรือท่ีเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาง
ระดับ หรือก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยธุรการของคณะกรรมการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการ
สอบสวนหรือไตส่วนเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่บญัญตัิไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตก็ได ้

 (๓) ก าหนดให้ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผน่ดิน และ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐยื่นบัญชีทรัพยส์ินและหนีส้ินของ
ตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ 
รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนีส้ินของบุคคลดังกล่าว  ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

 (๔) หน้าท่ีและอ านาจอื่นท่ีบญัญัตไิว้ใน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

 ในการปฏิบัติหนา้ที่ตาม (๑) (๒) และ (๓) 
ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่จะต้องจัดให้มี
มาตรการหรือแนวทางที่จะท าให้การปฏิบัตหิน้าท่ี
มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจรติ และ
เที่ยงธรรม  ในกรณีจ าเป็นจะมอบหมายให้
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ด าเนินการแทนในเรื่องที่มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง 
หรือท่ีเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาง
ระดับ หรือก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยธุรการของคณะกรรมการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการ
สอบสวนหรือไตส่วนเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่บญัญตัิไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตก็ได ้
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รายการทรัพย์สินและหนีส้ินของตน คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทุก
ครั้งท่ีเข้ารับต าแหน่งหรือพ้นจากต าแหน่ง  
 (๑) นายกรัฐมนตร ี 
 (๒) รัฐมนตร ี 
 (๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 (๔) สมาชิกวุฒิสภา  
 (๕) ข้าราชการการเมืองอื่น  
 (๖) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายบญัญตั ิ 
 บัญชีตามวรรคหนึ่งให้ยื่นพร้อมเอกสาร
ประกอบซึ่งเป็นส าเนาหลักฐานทีพ่ิสูจน์ความมี
อยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว รวมทั้ง
ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาในรอบปีภาษีท่ีผ่านมา  
 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้รวมถึง
ทรัพย์สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่
มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของ
บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย 
 มาตรา ๒๗๙ วรรคสาม  การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง 
ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  ในกรณีที่ผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตาม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่
กรณี  และหากเป็นการกระท าผิดร้ายแรงให้ส่ง

เป็นกรณีของประธานกรรมการและกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้ยื่น
ต่อประธานวุฒสิภา  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 (๑) นายกรัฐมนตร ี
 (๒) รัฐมนตร ี
 (๓) ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งมีหนา้ที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
 (๔) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๕) สมาชิกวุฒิสภา 
 (๖) ข้าราชการการเมืองอื่นและผูด้ ารง
ต าแหน่งทางการเมืองอื่นตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 (๗) ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 (๘) ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐหรือเทียบเท่า และเจ้าหน้าท่ีอืน่ของรัฐตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
ส าเนาแบบแสดงรายการภาษเีงินได ้และเอกสารที่
เกี่ยวขอ้ง ของนายกรฐัมนตรี รัฐมนตรี ผูด้ ารง
ต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าท่ี
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้เปดิเผยให้
สาธารณชนทราบโดยเร็ว  แต่ต้องไม่เกินสามสิบ
วันนับแต่วันท่ีครบก าหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว  
บัญชีของผู้ด ารงต าแหน่งอื่นจะเปิดเผยได้ต่อเมื่อการ
เปิดเผยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
พิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยช้ีขาด และได้รับการ 
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เรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติพิจารณาด าเนินการ โดยให้ถือเป็น
เหตุที่จะถูกถอดถอนจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๗๐ 
 มาตรา ๒๘๐  เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการตามหมวดนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมี
อ านาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการ
จัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา 
๒๗๙ วรรคหนึ่ง  และส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มี
จิตส านึกในด้านจริยธรรม  รวมทั้งมีหน้าที่รายงาน
การกระท าที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้
ทีร่ับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมด าเนินการบังคับให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
 ในกรณีที่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมมลีักษณะร้ายแรงหรือมี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่าการด าเนินการของ
ผู้รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม 
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไตส่วนและเปิดเผยผลการ 
ไต่สวนต่อสาธารณะก็ได ้
 มาตรา ๒๖๐  บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินตามมาตรา ๒๕๙ ให้แสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันที่เข้ารับ
ต าแหน่งหรือวันที่พ้นจากต าแหน่ง แล้วแต่กรณี 
และต้องยื่นภายในก าหนดเวลาดังต่อไปนี้  
 (๑) ในกรณีที่เป็นการเข้ารับต าแหน่ง ให้
ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันเข้ารับต าแหน่ง  
 

ร้องขอจากศาล ผู้มีส่วนได้เสีย หรือคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  หรือตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งผู้ใดจงใจไม่ยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ส าเนาแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนญูนี้ หรือจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยส์ินและหนีส้ิน ส าเนาแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปดิข้อเท็จจริงท่ี
ควรแจ้งให้ทราบ ให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอเรื่องให้ศาล
อุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค แล้วแต่กรณี   
 ถ้าศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค แล้วแต่
กรณี  วินิจฉัยว่าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวผู้ใดกระท า
ความผิดตามวรรคสาม ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งใน
วันที่ศาลมีค าวินิจฉัย โดยให้น าบทบัญญัติมาตรา 
๑๐๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และห้ามมิให้ผู้นั้น
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือต าแหน่งอื่นเป็น
เวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลมีค าวินิจฉัยด้วย  ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ก าหนดเวลาที่ตอ้งยื่นบญัชีแสดงรายการ
ทรัพยส์ินและหนีส้ิน ส าเนาแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้ หรือเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง การตรวจสอบความ
ถูกต้องและการเปลี่ยนแปลงของทรพัย์สิน การ
มอบหมายให้ยื่นบญัชีแสดงรายการทรัพยส์ินและ
หนี้สิน ส าเนาแบบแสดงรายการภาษเีงินได้ และ
เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง ต่อองค์กรอื่น และการอื่นที่จ าเป็น 
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 (๒) ในกรณีที่เป็นการพ้นจากต าแหน่ง ให้
ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง  
 (๓) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๕๙ ซึ่ง
ได้ยื่นบญัชีไว้แล้ว ตายในระหว่างด ารงต าแหน่ง
หรือก่อนยื่นบัญชีหลังจากพ้นจากต าแหน่ง ให้
ทายาทหรือผู้จดัการมรดก ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนีส้ินท่ีมีอยูใ่นวันท่ีผู้ด ารง
ต าแหน่งน้ันตาย ภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ผู้
ด ารงต าแหน่งตาย  
 ผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรี 
ผู้บรหิารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผูด้ ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง นอกจาก
ต้องยื่นบัญชีตาม (๒) แล้ว ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยส์ินและหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันครบ
หนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวอีกครั้ง
หนึ่งโดยให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจาก
ต าแหนง่มาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปดี้วย 
 มาตรา ๒๖๑  บัญชีแสดงรายการทรพัย์สิน
และหนีส้ินและเอกสารประกอบของนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิก
วุฒิสภา ใหเ้ปดิเผยใหส้าธารณชนทราบโดยเร็วแต่
ต้องไม่เกนิสามสบิวันนับแต่วันทีค่รบก าหนดต้อง
ยื่นบัญชีดังกลา่ว บัญชีของผู้ด ารงต าแหน่งอืน่จะ
เปิดเผยได้ต่อเมือ่การเปิดเผยดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ตอ่การพจิารณาพิพากษาคดีหรือการ
วินิจฉัยช้ีขาด และไดร้ับการร้องขอจากศาลหรือผูม้ี
ส่วนไดเ้สียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
 

ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง  มาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้น าการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น โดย
จะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพื่อให้
การบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมนั้นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
 วรรคสอง  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่งของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ถือว่าเป็นการกระท าผดิทาง
วินัย และให้ผู้บังคับบญัชาด าเนินการทางวินัย
ต่อไป  ในกรณีทีผู่้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือ
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมี
หน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรยิธรรมตามวรรคหนึ่ง 
ให้มีการไต่สวนการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ดังกล่าวโดยเร็ว  และให้รายงานตอ่สภาผู้แทน 
ราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี  สภาท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณ ีท้ังนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 วรรคสาม  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา หรือผูด้ ารงต าแหน่งในองค์กรตาม
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 ให้ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติจัดให้มีการประชุมคณะ 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความมี
อยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวโดยเร็ว 
 มาตรา ๒๖๒  ในกรณีที่มีการยื่นบัญชี
เพราะเหตุที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้ใดพ้น
จากต าแหน่งหรือตาย ให้คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติท าการ
ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและ
หนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งนั้น แล้วจัดท ารายงาน
ผลการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวใหป้ระกาศในราช
กิจจานเุบกษา  
 ในกรณีที่ปรากฏว่าผูด้ ารงต าแหนง่ตาม
วรรคหนึ่งผู้ใดมีทรัพยส์ินเพิ่มขึ้นผดิปกต ิให้
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติส่งเอกสารทั้งหมดทีม่ีอยู่พร้อมทั้ง
รายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสดุเพื่อ
ด าเนินคดตี่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองให้ทรัพยส์ินที่เพ่ิมขึ้น
ผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดินต่อไป และให้น า
บทบัญญัตมิาตรา ๒๗๒ วรรคห้า มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

รัฐธรรมนูญซึ่งมีหนา้ที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
ซึ่งเป็นการกระท าผิดร้ายแรง ย่อมเป็นเหตุแห่ง
การถอดถอนตามมาตรา ๒๓๘  
 

 มาตรา ๒๖๓  ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่นบญัชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนีส้ินและเอกสารประกอบตามที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนญูนี ้หรือจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยส์ินและหนีส้ินและเอกสาร

 มาตรา ๒๓๒ วรรคหนึ่ง  ผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังต่อไปนี้ มีหน้าท่ียื่นบญัชีแสดงรายการทรัพยส์ิน
และหนีส้ิน ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของตน คู่สมรส และ
บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งผู้ซึ่งบุคคล

 มาตรา ๒๓๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓๒ 
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือมกีารกล่าวหาว่า
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเฉพาะที่บัญญตัิไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาล

 มาตรา ๒๓๑๒๓๕  ภายใต้บังคับมาตรา 
๒๓๒ ในกรณีทีม่ีเหตุอันควรสงสัยหรือมีการ
กล่าวหาว่าผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองเฉพาะที่
บัญญัตไิว้ในพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตุลา
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ประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ
เรื่องใหศ้าลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยต่อไป 
 ถ้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยว่าผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองผู้ใดกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้
ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งในวันที่ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย 
โดยให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๒ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม และผู้นั้นต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองหรือด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง
เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยด้วย 
 มาตรา ๒๖๔  บทบัญญัติมาตรา ๒๕๙ 
มาตรา ๒๖๐ มาตรา ๒๖๑ วรรคสอง และมาตรา 
๒๖๓ วรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติก าหนดด้วยโดยอนุโลม 
 คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติอาจเปิดเผยบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนีส้ินและเอกสาร
ประกอบท่ีมีการยื่นไว้แก่ผู้มสี่วนได้เสียได้ ถ้า
เป็นประโยชน์ในการด าเนินคดีหรอืการวินิจฉัย
การกระท าความผดิ ตามที่บัญญัตไิว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ดังกล่าวได้มอบหมายให้ครอบครองหรือดูแล
ทรัพย์สินของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย 
โดยให้ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ แต่ถ้าเป็นกรณขีองประธาน
กรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ให้ยื่นต่อประธานวุฒิสภา  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 (๘) ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐหรือเทียบเท่า และเจ้าหน้าท่ีอืน่ของรัฐตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 วรรคสาม  ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง
ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สิน ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ หรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนญู
นี้ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สิน ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ หรือ
เอกสารที่เกีย่วข้อง ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือ
ปกปิดขอ้เทจ็จรงิที่ควรแจ้งให้ทราบ ให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอเรื่อง
ให้ศาลอุทธรณห์รือศาลอุทธรณภ์าค แล้วแต่กรณี   
 วรรคสี่  ถ้าศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค 
แล้วแต่กรณี  วินิจฉยัว่าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวผู้ใด
กระท าความผดิตามวรรคสาม ให้ผู้นัน้พ้นจาก
ต าแหน่งในวันทีศ่าลมคี าวินิจฉยั โดยให้น าบทบญัญตัิ
มาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคบัโดยอนโุลม และหา้มมิใหผู้้
นั้นด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือต าแหน่งอืน่เปน็
เวลาหา้ปีนับแต่วันทีศ่าลมีค าวินิจฉยัด้วย  ทั้งนี้ ตาม 
 

รัฐธรรมนูญ ผูด้ ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณต์าม 
มาตรา ๒๓๐ (๑) ให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาตไิตส่วนข้อเท็จจริง 
และหากมีมตดิ้วยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่เหน็ว่าผู้นั้นมี
พฤติการณต์ามทีไ่ต่สวน ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี ้
 (๑) ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างรา้ยแรง ให้เสนอ
เรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ยกเว้นกรณีผู้
ถูกกล่าวหาเป็นตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เสนอ
เรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองเพื่อวินิจฉัย  
 (๒) กรณีอื่นนอกจาก (๑) ให้ส่งส านวนการ
ไต่สวนไปยังอัยการสูงสดุเพื่อด าเนนิการฟ้องคดี
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
 การไตส่วนข้อเท็จจริงและมีมตติามวรรค
หนึ่ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง รับ
เรื่องไว้พิจารณาหรือประทับรับฟอ้ง ให้ผู้ถูก
กล่าวหาหยดุปฏิบตัิหน้าที่จนกว่าจะมีค าวินิจฉัย
หรือค าพิพากษา เว้นแต่ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาล

การศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระ หรือผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดนิผู้ใดมี
พฤติการณต์ามมาตรา ๒๓๐๒๓๔ (๑) ให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติไตส่วนข้อเท็จจริง และหากมีมตดิ้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เห็นว่าผู้นั้นมีพฤติการณ์หรือ
กระท าความผิดตามที่ไต่สวน ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างรา้ยแรง ใหเ้สนอ
เรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ยกเว้น

กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพื่อวินิจฉัย  ทั้งนี้ 
ให้น าความในมาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับ
แก่การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาโดยอนุโลม 

 (๒) กรณีอื่นนอกจาก (๑) ให้ส่งส านวนการ
ไต่สวนไปยังอัยการสูงสดุเพื่อด าเนนิการฟ้องคดี
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง หรือด าเนินการอื่นตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 การไตส่วนข้อเท็จจริงและมีมตติามวรรค
หนึ่ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๖๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ส่วนที่ ๔ 
การด าเนินคดีอาญากับผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมือง 
 

 มาตรา ๒๗๕  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือข้าราชการการเมืองอื่น ถูกกล่าวหาว่าร่ ารวย
ผิดปกติ กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระท าความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่น ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง มีอ านาจพิจารณาพิพากษา  
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่
บุคคลดังกลา่วหรือบุคคลอื่นเป็นตวัการ ผู้ใช้ 
หรือผูส้นับสนุน รวมทั้งผู้ให ้ผู้ขอให้ หรือรับว่า
จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตาม
วรรคหนึ่ง เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ 
หรือประวิงการกระท าอันมิชอบดว้ยหน้าท่ีด้วย 
 การยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้
ด าเนนิการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา  ผู้เสียหาย
จากการกระท าดังกล่าวจะยื่นค าร้องต่อคณะ 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ 

 
ส่วนที่ ๔ 

การด าเนินคดีอาญากับผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 

 
 มาตรา ๒๔๑  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอืน่ ถูกกล่าวหา
ว่าร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าท่ีราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีห่รือทุจริตต่อ
หน้าท่ีตามกฎหมายอื่น ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มีอ านาจ
พิจารณาพิพากษา 
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่
บุคคลดังกลา่วหรือบุคคลอื่นเป็นตวัการ ผู้ใช้ หรือ
ผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลตามวรรค
หนึ่ง เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือ
ประวิงการกระท าในต าแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบ
หรือมิชอบด้วยหน้าที่ ด้วย 
 มาตรา ๒๔๓  ในการพิจารณาคดี ให้ศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ยึดส านวนของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรอืของผู้ไต่สวน
อิสระ แล้วแต่กรณี เป็นหลักในการพิจารณา และ

ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน  ในกรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าวินจิฉัยหรือค า
พิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระท า
ความผิด หรือร่ ารวยผดิปกตติามทีถู่กกล่าวหา 
แล้วแต่กรณี ให้ผูต้้องค าวินิจฉัยหรือพิพากษานั้น
พ้นจากต าแหน่งนับแต่วันหยดุปฏบิัติหน้าที่ และ
ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูก
กล่าวหาของผู้นั้น และจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมี
ก าหนดเวลาไมเ่กินสิบปดี้วยหรือไม่ก็ได ้
 ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่า
ในกรณีใด ผู้นั้นไม่มสีิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป 
 ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่าผู้ถูก
กล่าวหามีความผดิฐานร่ ารวยผดิปกติหรือทุจรติ
ต่อหน้าท่ี ให้ริบทรัพยส์ินท่ีผู้นั้นไดม้าจากการ
กระท าความผิด รวมทั้งบรรดาทรพัย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดที่ได้มาแทนทรัพยส์ินนั้น ตกเป็น
ของแผ่นดิน 
 การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ให้น าส านวนการไต่สวนของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเป็นหลักในการพิจารณา และให้ม ี
 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญฎีกาหรือศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง 
รับเร่ืองไว้พจิารณาหรือประทับรบัฟ้อง ให้ผู้ถูก
กล่าวหาหยดุปฏิบตัิหน้าที่จนกว่าจะมีค าวินจิฉยั
หรือค าพิพากษา เว้นแต่ศาลรัฐธรรมนูญฎีกา
หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองจะมีค าสั่งเป็นอย่างอืน่  ในกรณีที่
ศาลรัฐธรรมนญูฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมคี าวินิจฉยั
หรือค าพิพากษาว่าผู้ถูกกลา่วหามพีฤติการณ์หรือ
กระท าความผิด หรือร่ ารวยผิดปกติตามที่ถูก
กล่าวหา แล้วแต่กรณี ให้ผู้ต้องค าวินิจฉยัหรือ
พิพากษานั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติ
หน้าท่ี และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
ผู้ถูกกล่าวหาของผู้นั้น และจะเพกิถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีก าหนดเวลาไม่เกินสิบปดี้วยหรือไม่ก็ได ้

 ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่า
ในกรณีใด ผู้นั้นไม่มสีิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ
สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิาร
ท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองใด ๆ 
 ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่าผู้ถูก
กล่าวหามีความผดิฐานร่ ารวยผดิปกติหรือทุจรติ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๖๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

แห่งชาติเพื่อให้ด าเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒)  
หรือจะยื่นค าร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อ
ขอให้ตั้งผู้ไต่สวนอิสระตามมาตรา ๒๗๖ ก็ได้  แต่
ถ้าผู้เสียหายได้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้ว  ผู้เสียหาย
จะยื่นค าร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ต่อเมื่อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติไม่รับด าเนินการไต่สวน ด าเนินการล่าช้า
เกินสมควร หรือด าเนินการไต่สวนแล้วเห็นว่าไม่มี
มูลความผิดตามข้อกล่าวหา 
 ในกรณีทีค่ณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติเห็นว่ามีเหตุอันควร
สงสยัว่ามีกรณตีามวรรคสี่ และคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติมีมติให้
ด าเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติด าเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) 
โดยเร็ว  ในกรณีนี้ ผูเ้สยีหายจะยื่นค าร้องต่อที่
ประชุมใหญศ่าลฎีกาตามวรรคสี่ มไิด ้
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง 
วรรคสี ่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๗๗ วรรคหนึ่ง  ในการ
พิจารณาคดี ให้ศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองยึดส านวนของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ หรือของผู้ไตส่วนอิสระ แล้วแต่กรณี 
เป็นหลักในการพิจารณา และอาจไตส่วนหา

อาจไตส่วนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเตมิไดต้ามที่เห็นสมควร 
 

อ านาจไตส่วนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเตมิเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม 
 ให้น ามาตรานีม้าใช้บังคับแก่กรณทีี่ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู ผู้
ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรอืผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบญัชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนีส้ินตามมาตรา ๒๓๐ (๓) หรือจง
ใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหน้ีสินอัน
เป็นเท็จหรือปกปดิข้อเท็จจริงท่ีควรแจ้งให้ทราบ  
และมีพฤติการณ์อันควรเช่ือได้ว่าเพื่อไม่ประสงค์
แสดงที่มาแห่งทรัพยส์ินหรือหนีส้นินั้นด้วยโดย
อนุโลม 

ต่อหน้าท่ี ให้ริบทรัพยส์ินท่ีผู้นั้นไดม้าจากการ
กระท าความผิด รวมทั้งบรรดาทรพัย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดที่ได้มาแทนทรัพยส์ินนั้น ตกเป็น
ของแผ่นดิน 

 การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญฎีกาและ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ให้น าส านวนการไต่สวนของคณะ 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเป็นหลักในการพิจารณา และเพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม ใหศ้าลมีอ านาจ 
ไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเตมิเพื่อ
ประโยชน์แห่งความเป็นธรรมได ้

 ให้น ามาตรานีม้าใช้บังคับแก่กรณทีี่ผู้ด ารง
ต าแหนง่ทางการเมอืง ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู  

ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการ

ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดบุคคลตามมาตรา ๒๓๔ 
(๓) จงใจไม่ยื่นบญัชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินตามมาตรา ๒๓๐ (๓) หรือจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยส์ินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรแจ้งให้ทราบ และมี
พฤติการณ์อันควรเช่ือได้ว่าเพื่อมีเจตนาไม่
ประสงค์แสดงที่มาแห่งทรัพยส์ินหรือหนี้สินนั้น
ด้วยโดยอนุโลม 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๖๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเตมิไดต้ามที่
เห็นสมควร  
 วรรคสาม  บทบัญญัติว่าด้วยความคุ้มกัน
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ตามมาตรา ๑๓๑ มิให้น ามาใช้บังคับกับการ
พิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 มาตรา ๒๔๘  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือ
ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองหมื่น
คน มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาว่า
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติผู้ใดกระท าการขาดความเที่ยงธรรม จง
ใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมี
พฤติการณ์ที่เป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของ
การด ารงต าแหน่งอย่างร้ายแรง เพื่อให้วุฒิสภามี
มติให้พ้นจากต าแหน่ง 
 มติของวุฒิสภาให้กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากต าแหน่งตาม
วรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 
 มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้ง
สองสภา มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิ
เข้าช่ือร้องขอต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองว่า กรรมการป้องกัน

 มาตรา ๒๕๓ วรรคสาม  คุณสมบตัิ 
ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ การยื่นเรื่องให้วุฒิสภามมีติให้
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติพ้นจากต าแหน่ง การด าเนินคดีอาญากับ
กรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติใน
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ตลอดจนการอื่นที่จ าเปน็ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยอย่างน้อย
ต้องมีข้อห้ามมิให้ผูซ้ึ่งเคยด ารงต าแหน่งในองค์กร
ตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา 
 

 มาตรา ๒๓๒  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา 
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มี
สิทธิเข้าช่ือกล่าวหาว่ากรรมการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาตผิู้ใดกระท าการ
ตามมาตรา ๒๓๐ (๑) โดยยื่นต่อประธานรัฐสภา
พร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร เมือ่ประธาน
รัฐสภาเห็นว่ามเีหตุอันควรสงสยัวา่มีการกระท า
ตามที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้  
 (๑) ในกรณีกลา่วหาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้
เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย โดยให้
น ามาตรา ๒๓๑ วรรคสาม วรรคหา้ และวรรคหก 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (๒) ในกรณีอื่นนอกจาก (๑) ให้ประธาน
รัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกา เพื่อ
ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๒๓๓  
 

 มาตรา ๒๓๒๒๓๖  สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชกิของทั้งสอง
สภา จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภา หรือ
ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสอง
หมื่นคน มีสิทธิเข้าช่ือกลา่วหาว่ากรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใด
กระท าการตามมาตรา ๒๓๐๒๓๔ (๑) โดยยื่นต่อ
ประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร 
เมื่อหากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัย
ว่ามีการกระท าตามที่ถูกกล่าวหา ให้ประธาน
รัฐสภาด าเนินการ ดังต่อไปนีเ้สนอเรื่องไปยัง
ประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผูไ้ตส่วนอิสระจากผู้
ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความ
ซื่อสัตยส์ุจรติเป็นท่ีประจักษ์ เพื่อไต่สวนหา
ข้อเท็จจริง 

 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หน้าที่และ
อ านาจ วิธีการไตส่วน ระยะเวลา การไตส่วน 
และการด าเนินการอื่นท่ีจ าเป็นของคณะผูไ้ตส่วน
อิสระ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญัติ  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๖๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดร่ ารวย
ผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
 

 (๑) ในกรณีกล่าวหาว่าฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง

ร้ายแรง ให้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ

วินิจฉยั โดยให้น ามาตรา ๒๓๑ วรรคสาม 

วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บังคบัโดยอนุโลม 

 (๒) ในกรณีอื่นนอกจาก (๑) ให้ประธาน

รัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกา เพื่อ

ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๒๓๓  
 มาตรา ๒๔๙ วรรคสอง  ค าร้องขอตาม
วรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการณ์ที่กลา่วหาว่าผู้
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวกระท าการตามวรรคหนึ่ง
เป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน และใหย้ื่นต่อประธาน
วุฒิสภา เมื่อประธานวุฒสิภาได้รับค าร้องแล้ว 
ให้ส่งค าร้องดังกล่าวไปยังศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพื่อ
พิจารณาพิพากษา  
 วรรคสาม  กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาตผิู้ถกูกล่าวหา จะ
ปฏิบัติหน้าท่ีในระหว่างน้ันมิได้ จนกว่าจะมีค า
พิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองให้ยกค าร้องดังกล่าว 
 วรรคสี่  ในกรณีที่กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาตไิม่อาจปฏิบัติหนา้ที่
ไดต้ามวรรคสาม และมีกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเหลืออยู่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติทั้งหมด  ให้ประธานศาลฎกีาและ

 มาตรา ๒๕๓ วรรคสาม  คุณสมบตัิ 
ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ การยื่นเรื่องให้วุฒิสภามมีติให้
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติพ้นจากต าแหน่ง การด าเนินคดีอาญากับ
กรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติใน
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ตลอดจนการอื่นที่จ าเปน็ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยอย่างน้อย
ต้องมีข้อห้ามมิให้ผูซ้ึ่งเคยด ารงต าแหน่งในองค์กร
ตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา 
 มาตรา ๒๔๒  ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่า
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

 มาตรา ๒๓๓  เมื่อประธานศาลฎกีาได้รบั
เรื่องตามมาตรา ๒๓๒ (๒) แล้วให้เสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผูไ้ต่สวนอิสระ
จากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมี
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เพื่อไต่สวนหา
ข้อเท็จจริง 
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หน้าที่และ
อ านาจ วิธีการไตส่วน ระยะเวลาการไตส่วน และ
การด าเนินการอื่นท่ีจ าเป็นของคณะผู้ไต่สวน
อิสระ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 ถ้าคณะผู้ไต่สวนอิสระเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่
มีมูลใหส้ั่งยุติเรื่อง และให้ค าสั่งดังกล่าวเป็นที่สดุ  
 ถ้าคณะผู้ไต่สวนอิสระเห็นว่ากรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ถูก
กล่าวหามีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหา ให้ส่ง
ส านวนการไตส่วนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อ
ด าเนินการฟ้องคดตี่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 

คณะกรรมการตดัออกทั้งมาตรา 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๗๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ประธานศาลปกครองสูงสดุร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี
คุณสมบตัิและไม่มลีักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ท าหน้าที่เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเปน็การช่ัวคราว  โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่ง
ตั้งอยู่ในต าแหน่งได้จนกวา่กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ตนด ารงต าแหน่ง
แทนจะปฏิบัตหิน้าที่ได้ หรือจนกว่าจะมีค าพิพากษา
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองว่าผู้นัน้กระท าความผิด 
 มาตรา ๒๗๖  ในกรณีที่ท่ีประชุมใหญ่ศาล
ฎีกาเห็นควรด าเนินการตามค าร้องที่ยื่นตามมาตรา 
๒๗๕ วรรคสี่ ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณา
แต่งตั้งผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลาง
ทางการเมืองและมคีวามซื่อสตัย์สจุริตเป็นที่
ประจักษ ์ หรอืจะส่งเรือ่งให้คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการไต่
สวนตามมาตรา ๒๕๐ (๒) แทนการแต่งตั้งผู้ไต่สวน
อิสระ ก็ได้ 
 คุณสมบัติ อ านาจหนา้ที่ วิธีการไตส่วน 
และการด าเนินการอื่นท่ีจ าเป็นของผู้ไตส่วน
อิสระ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 เมื่อผูไ้ตส่วนอสิระไดด้ าเนินการไต่สวนหา
ข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมท าความเห็นแล้ว 
ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหามมีูล ใหส้่งรายงานและเอกสาร
ที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อ
ด าเนินการตามมาตรา ๒๗๓ และส่งส านวนและ
ความเห็นไปยังอัยการสูงสดุเพื่อยืน่ฟ้องคดีต่อศาล

หรือประธานวุฒสิภา ร่ ารวยผิดปกติ กระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการตามประมวล
กฎหมายอาญา หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าท่ีหรือทุจริตต่อหน้าท่ีตามกฎหมายอื่น และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติไม่รับด าเนินการไต่สวน ด าเนินการ
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือด าเนินการไตส่วน
แล้วเห็นว่าไม่มมีูลความผดิตามข้อกล่าวหา  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภา หรือผู้เสียหายจากการกระท า
ดังกล่าว อาจยื่นค าร้องต่อประธานศาลฎีกาเพื่อ
ขอให้ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาแต่งตั้งผูไ้ต่
สวนอิสระจ านวนไม่เกินสามคนจากผู้ซึ่งมีความ
เป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยส์ุจรติ
เป็นที่ประจักษ์ข้ึน เพื่อท าหน้าท่ีไต่สวนหา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าของบุคคลดังกลา่ว  
 ในกรณีที่ผูไ้ตส่วนอิสระด าเนินการแล้วเห็น
ว่าเรื่องที่ไตส่วนนั้นมีมลู ให้ส่งรายงานและเอกสาร
ที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานรัฐสภาเพื่อ
ด าเนินการตามมาตรา ๒๔๐ และยื่นฟ้องคดีต่อ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองต่อไป 
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการแต่งตั้ง
ผู้ไตส่วนอิสระ  รวมทั้งการยื่นค ารอ้ง การ
ด าเนินการไตส่วน การยื่นฟ้องคดตี่อศาล และการ
อื่นที่จ าเปน็  ใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญตัิประกอบ

 เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองรับฟ้องแล้ว ให้ผู้ถูกกล่าวหา
หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีค าพิพากษา เว้นแต่
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น 
 ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพพิากษาว่าผู้ถูก
กล่าวหากระท าการตามที่ถูกกล่าวหา ให้ผู้นั้นพ้น
จากต าแหน่งนับแต่วันหยดุปฏิบตัหิน้าท่ี และให้
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
หรือสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบป ี
 ในกรณีที่กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติต้องหยุดปฏิบัตหิน้าท่ี และมี
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาตเิหลืออยูไ่ม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ทั้งหมด ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาล
ปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคณุสมบัติ
และไม่มลีักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ท า
หน้าท่ีเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเป็นการชั่วคราว โดยให้ผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งไดจ้นกว่ากรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ตนด ารง
ต าแหน่งแทนจะปฏิบตัิหน้าที่ได้ หรือจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งผูด้ ารงต าแหน่งแทน  
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ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง
ต่อไป และให้น าบทบญัญตัิมาตรา ๒๗๒ วรรคหา้ 
มาใช้บังคับโดยอนโุลม 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดอีาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 
 

    มาตรา ๒๓๗  เมื่อด าเนินการไต่สวนแล้ว
เสร็จ ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระด าเนนิการ ดังต่อไปนี ้
 (๑) ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มมีูลให้สั่งยุติ
เรื่อง และให้ค าสั่งดังกล่าวเป็นทีส่ดุ  
 (๒) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝา่ฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างร้ายแรง 
ใหเ้สนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย โดยให้น า
ความในมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 (๓) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์
ตามที่ถูกกล่าวหา และมิใช่กรณีตาม (๒) ให้ส่ง
ส านวนการไตส่วนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อด าเนินการ
ฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง และให้น าความในมาตรา 
๒๓๕ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตอนที่ ๒ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

ส่วนที่ ๕ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๒๕๒ วรรคหนึง่  การตรวจเงิน
แผ่นดินใหก้ระท าโดยคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินท่ีเป็นอสิระและเป็นกลาง  
 วรรคสอง  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและ
กรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง

 มาตรา ๒๕๒ วรรคหนึ่ง  การตรวจเงิน
แผ่นดินให้กระท าโดยคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ
และเป็นกลาง 
 วรรคสอง  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ประกอบด้วย กรรมการจ านวนเจด็คนซึ่ง

 มาตรา ๒๓๔  คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน ซึ่ง
พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ
วุฒิสภา จากผู้ซึ่งไดร้ับการสรรหาโดย
คณะกรรมการสรรหา 
 

 มาตรา ๒๓๔๒๓๘  ไม่มีการแก้ไข 
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แต่งตั้งจากผู้มีความช านาญและประสบการณ์ด้าน
การตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบ
ภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่น  
 วรรคเจ็ด  การก าหนดคุณสมบัติและ
วิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน จะต้องเป็นไปเพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจักษ์ และเพื่อให้ได้หลักประกันความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว 
 

พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ
วุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์สจุริตเป็นท่ี
ประจักษ์ และมีความช านาญและประสบการณ์ด้าน
การตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบ
ภายใน การเงินการคลัง กฎหมาย หรือด้านอื่นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน 
 วรรคห้า  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และ
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และผูว้่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง
ต้องก าหนดให้การตรวจเงินแผ่นดินต้องตรวจตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
อื่นทีจ่ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  โดยอย่าง
น้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งใน
องค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้
อ านาจรัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา 

 ผู้ซึ่งไดร้ับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความ
ซื่อสัตยส์ุจรติเป็นท่ีประจักษ์ มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจ
เงินแผ่นดิน กฎหมาย การบญัชี การตรวจสอบ
ภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน ท้ังนี้ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสิบป ี
 

 มาตรา ๒๕๒ วรรคห้า  กรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่
วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง
ต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 

 มาตรา ๒๕๒ วรรคสี่  ให้น าหลักเกณฑ์และ
กรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วย โดยอนุโลม  
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
 (๔) วาระการด ารงต าแหน่งและการอยู่ใน
ต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา ๒๔๘ 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง  
 

 มาตรา ๒๓๕  กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่วันท่ีพระมหา 
กษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียง
วาระเดียว 
 

 มาตรา ๒๓๕๒๓๙  กรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งหกเจ็ดปีนับแต่
วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง
ต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 
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 มาตรา ๒๕๓ วรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจหน้าท่ีก าหนด
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน ให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะให้
มีการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน  และมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการวินัย
ทางการเงินและการคลังที่เป็นอิสระเพื่อท า
หน้าท่ีวินิจฉัยการด าเนินการที่เกี่ยวกับวินัยทาง
การเงิน การคลัง และการงบประมาณ  และให้คดี
ที่พิพาทเกี่ยวกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินัยทางการเงินและการคลังในเรือ่งดังกล่าวเป็น
คดีที่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง 
 

 มาตรา ๒๕๒ วรรคห้า  คุณสมบัติ ลักษณะ
ต้องห้าม และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งต้องก าหนดให้การตรวจเงิน
แผ่นดินต้องตรวจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการอื่นทีจ่ าเป็น ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  โดยอย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้
ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมี
หน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมาแล้ว เข้ารับ
การสรรหา 

 มาตรา ๒๓๖  คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินมีหนา้ที่และอ านาจ ดังต่อไปนี ้
 (๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
 (๒) ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดิน 
 (๓) ก ากับการตรวจเงินแผ่นดินใหเ้ป็นไป
ตาม (๑) และ (๒) และกฎหมายวา่ด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ 
 (๔) ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
รวมทั้งการให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐใน
การแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดิน 
 (๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณมีกีาร
กระท าผดิกฎหมายว่าด้วยวินยัการเงินการคลัง
ของรัฐ 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน 
 ผู้ถูกสั่งลงโทษตาม (๕) อาจอุทธรณ์ต่อศาล
ปกครองสูงสุดไดภ้ายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับค าสั่ง ในการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุดต้องค านึงถึงนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกับการตรวจเงิน
แผ่นดินตาม (๑) และ (๒) ประกอบด้วย 

 มาตรา ๒๓๖๒๔๐  ไม่มีการแกไ้ข 

 มาตรา ๒๕๒ วรรคสาม  การสรรหาและ
การเลือกกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิและผู้ว่าการ

 มาตรา ๒๕๒ วรรคสาม  พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามค าแนะน า

 มาตรา ๒๓๗  ให้มีผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินคนหน่ึงซึ่งพระมหากษัตรยิ์ทรงแต่งตั้ง

 มาตรา ๒๓๗๒๔๑  ให้มีผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินคนหน่ึงซึ่งพระมหากษัตรยิ์ทรงแต่งตั้ง
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ตรวจเงินแผ่นดิน ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๐๔ 
วรรคสามและวรรคสี ่มาตรา ๒๐๖ และมาตรา 
๒๐๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแตอ่งค์ประกอบ
ของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไปตามมาตรา 
๒๔๓ 
 วรรคหก  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้ง
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  
 วรรคเจ็ด  การก าหนดคุณสมบัติและ
วิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน จะต้องเป็นไปเพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจักษ์ และเพื่อให้ได้หลักประกันความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว 
 

ของวุฒิสภาจากผู้มีความซื่อสัตย์สจุริตเป็นที่
ประจักษ์ และมีความช านาญและประสบการณ์ด้าน
การตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบ
ภายใน การเงินการคลัง กฎหมาย หรือด้านอื่น 
 วรรคสี่  ให้น าหลักเกณฑ์และกรณีต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ด้วย โดยอนุโลม  ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 (๓) คณะกรรมการสรรหารวมทั้งวิธีการสรร
หาตามมาตรา ๒๔๕ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา 
๒๔๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) วรรคสาม และ
วรรคสี่ และมาตรา ๒๔๗  โดยให้ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและ
การตรวจสอบภายในซึ่งสุ่มเลือกโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนกิส์ หนึ่งคน รว่มเป็นกรรมการสรรหาด้วย  
 (๕) การสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งแทนตาม
มาตรา ๒๔๙  
 วรรคห้า  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และ
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง
ต้องก าหนดให้การตรวจเงินแผ่นดินต้องตรวจตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
อื่นทีจ่ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  โดยอย่าง

ตามค าแนะน าของวุฒิสภาโดยได้รบัการเสนอช่ือ
จากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ 
 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีคณุสมบัติ
และไม่มลีักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  
 ผู้ไดร้ับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเปน็ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ต้องไดร้ับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และให้น า
มาตรา ๑๙๙ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ 
และมาตรา ๒๐๐ มาใช้บังคับแก่การแต่งตั้งผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดินด้วยโดยอนุโลม 
 การสรรหา การคัดเลือก และการเสนอช่ือ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
 

ตามค าแนะน าของวุฒิสภาโดยได้รบัการเสนอช่ือ
จากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ 

 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีคณุสมบัติ
และไม่มลีักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  
 ผู้ไดร้ับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเปน็ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ต้องไดร้ับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
สมาชิกวฒุิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และให้น าความ
ในมาตรา ๑๙๙๒๐๔ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และ
วรรคสี่ และมาตรา ๒๐๐๒๐๕ มาใช้บังคับแก่การ
แต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินดว้ยโดยอนุโลม 

 การสรรหา การคัดเลือก และการเสนอช่ือ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
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น้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งใน
องค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้
อ านาจรัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา 

 มาตรา ๒๕๓ วรรคสอง  ให้ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจหน้าท่ีเกีย่วกับการ
ตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง 

 มาตรา ๒๕๒ วรรคห้า  คุณสมบัติ ลักษณะ
ต้องห้าม และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งต้องก าหนดให้การตรวจเงิน
แผ่นดินต้องตรวจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการอื่นทีจ่ าเป็น ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  โดยอย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้
ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมี
หน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมาแล้ว เข้ารับ
การสรรหา 

 มาตรา ๒๓๘  ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยเที่ยงธรรม เป็นกลาง และ
ปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ โดยมี
หน้าท่ีและอ านาจดังต่อไปนี ้
 (๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการ
ตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด และตามกฎหมายว่า
ด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
 (๒) ตรวจผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพใน
การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ  
 (๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม 
(๑) และ (๒)  
 (๔) ก ากับและรับผดิชอบในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตาม (๓) 

 มาตรา ๒๓๘๒๔๒  ไมม่ีการแกไ้ข 

 มาตรา ๒๕๒ วรรคหก  คณุสมบัติ 
ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้วา่การตรวจเงิน
แผ่นดิน รวมทั้งอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 มาตรา ๒๕๔ วรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วยธุรการของคณะ 

 มาตรา ๒๕๒ วรรคหนึ่ง  การตรวจเงิน
แผ่นดินให้กระท าโดยคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ
และเป็นกลาง 
 วรรคสี่  ให้น าหลักเกณฑ์และกรณีต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ด้วย โดยอนุโลม  ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

 มาตรา ๒๓๙  ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่ โดย
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจาก
ต าแหน่ง และการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  
 

 มาตรา ๒๓๙๒๔๓  ไม่มีการแก้ไข 
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กรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ โดยมผีู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บังคับบญัชาข้ึนตรง
ต่อประธานกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
 

 (๒) หน่วยธุรการตามมาตรา ๒๔๔ วรรคสี่ 
โดยให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   
 (๔) วาระการด ารงต าแหน่งและการอยู่ใน
ต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา ๒๔๘ 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง  
 วรรคห้า  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และ
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง
ต้องก าหนดให้การตรวจเงินแผ่นดินต้องตรวจตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
อื่นทีจ่ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  โดยอย่าง
น้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งใน
องค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้
อ านาจรัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา 

   มาตรา ๒๔๐  ในกรณีที่มีหลักฐานอันควร
เชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อัน
เป็นการทุจรติต่อหน้าที่ จงใจใช้หน้าท่ีและอ านาจ
ขัดต่อบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย 
หรืออาจท าให้การเลือกตั้งมไิด้เปน็ไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม และเป็นกรณีที่ผู้วา่การตรวจเงิน
แผ่นดินไม่มีอ านาจจะด าเนินการใดได้ ใหผู้้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดินแจ้งคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

 มาตรา ๒๔๐๒๔๔  ในกรณีที่มหีลักฐาน
อันควรเช่ือได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผน่ดินมี
พฤติการณ์อันเป็นการทุจรติต่อหน้าท่ี จงใจใช้
ปฏิบัติหน้าท่ีและหรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย หรอือาจท าให้การ
เลือกตั้งมไิด้เป็นไปโดยสจุริตหรือเที่ยงธรรม และ
เป็นกรณีทีผู่้ว่าการตรวจเงินแผ่นดนิไม่มีอ านาจ
จะด าเนินการใดได้ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
แจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๗๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

แล้วแต่กรณี เพื่อทราบและด าเนินการตามหน้าท่ี
และอ านาจต่อไป  
 ในการด าเนินการของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่น ตามที่ได้รับแจ้ง
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดท าขึ้นเป็น
ส่วนหนึ่งของส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือของหน่วยงานอื่น
นั้น แล้วแต่กรณี  

หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อทราบ
และด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจต่อไป  
 ในการด าเนินการของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอ่ืน
ตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเอกสาร
และหลักฐานท่ีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบหรือจัดท าข้ึนเป็นส่วนหนึ่งของส านวน
การสอบสวนของคณะกรรมการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือของหนว่ยงานอื่นนั้น แล้วแต่กรณี  

   มาตรา ๒๔๑  เพื่อประโยชน์ในการระงับ
หรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกดิขึ้นแก่การเงิน
การคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดินเสนอ
ผลการตรวจสอบการกระท าท่ีไม่เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลัง
ของรัฐอย่างร้ายแรง ต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินเพื่อพิจารณา 
 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้
ปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ หากท่ีประชุมร่วมเห็นพ้องกับผล
การตรวจสอบนั้น ให้ร่วมกันมีหนังสือแจ้งสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรฐัมนตรีเพื่อ
ทราบโดยไม่ชักช้า และใหเ้ปิดเผยผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพือ่ทราบด้วย  

 มาตรา ๒๔๑๒๔๕  ไม่มีการแก้ไข 
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ผู้จัดท า 

๒๗๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

ตอนที่ ๔ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส่วนที่ ๖ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๒๕๖ วรรคหนึ่ง  คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
คนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหา 
กษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้
ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนเปน็ที่ประจักษ ์ทั้งนี้ โดยต้อง
ค านึงถึงการมสี่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชน
ด้านสิทธมินุษยชนด้วย  
 วรรคสาม  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
การถอดถอน และการก าหนดคา่ตอบแทน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ 
 วรรคสี่  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่วันท่ี
พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง
ต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 
 วรรคห้า  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ 
วรรคสาม มาตรา ๒๐๖ มาตรา ๒๐๗ และ
มาตรา ๒๐๙ (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไป
ตามมาตรา ๒๔๓ 
 

 มาตรา ๒๕๕ วรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบดว้ยกรรมการ
จ านวนเจ็ดคนซึ่งพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมคีวามรอบรู้และ
ประสบการณ์ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และมีความซื่อสตัยส์ุจรติเป็นท่ี
ประจักษ์  ท้ังนี้ ในการสรรหาต้องค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การภาคประชาสังคม
ด้านสิทธิมนุษยชนด้วย 
 วรรคสอง  ให้น าหลักเกณฑ์และกรณีต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้  มาใช้บังคับกับคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้วย โดยอนุโลม  ทั้งนี้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 
 (๓) วาระการด ารงและการอยู่ในต าแหน่ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา ๒๔๘ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง   
 (๔) การสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งแทนตาม
มาตรา ๒๔๙   
 วรรคสาม  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
คณะกรรมการสรรหารวมทั้งวิธีการสรรหา และการ
พ้นจากต าแหน่งของกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนการอื่นที่จ าเป็น ให้

 มาตรา ๒๔๒  คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจ านวน
เจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งไดร้ับการสรรหา 
 ผู้ซึ่งไดร้ับการสรรหาต้องมคีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพ
ของประชาชน เป็นกลางทางการเมือง และมี
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา 
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการสรรหาต้องก าหนดใหผู้้แทนองค์กร
เอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมสี่วนร่วมในการสรรหา
ด้วย 
 

 มาตรา ๒๔๒๒๔๖  คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจ านวน
เจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งไดร้ับการสรรหา 

 ผู้ซึ่งไดร้ับการสรรหาต้องมคีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพ
ของประชาชน เป็นกลางทางการเมือง และมี
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา 
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญตัิซึ่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ท้ังนี้ 
บทบัญญัตเิกี่ยวกับการสรรหาต้องก าหนดให้
ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วม
ในการสรรหาด้วย 
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ผู้จัดท า 

๒๗๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ โดยอย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิให้
ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมี
หน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมาแล้วและ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย 

 มาตรา ๒๕๗ วรรคสอง  ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้อง
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและ
ประชาชนประกอบด้วย 

 มาตรา ๒๕๕ วรรคสาม  คุณสมบัติ 
ลักษณะต้องห้าม คณะกรรมการสรรหารวมทั้ง
วิธีการสรรหา และการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ รวมทั้งอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติและ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตลอดจนการอื่นที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย
อย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐมาแล้วและกรรมการสทิธิมนุษยชน
แห่งชาติ เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติด้วย 

 มาตรา ๒๔๓  คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติมีความเป็นอสิระในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี และต้องปฏิบตัิหน้าที่โดยสจุริต เที่ยงธรรม 
และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ และ
ค านึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทยและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาต ิ
 

คณะกรรมการตดัออกทั้งมาตรา 

 มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรอื
การละเลยการกระท า อันเป็นการละเมดิสิทธิ
มนุษยชน หรือไมเ่ป็นไปตามพนัธกรณีระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับสทิธิมนุษยชนทีป่ระเทศไทยเปน็
ภาค ีและเสนอมาตรการการแกไ้ขที่เหมาะสมต่อ
บุคคลหรือหน่วยงานที่กระท าหรือละเลยการ
กระท าดังกลา่วเพื่อด าเนนิการ ในกรณีที่ปรากฏวา่

 มาตรา ๒๕๕ วรรคสาม  คุณสมบัติ 
ลักษณะต้องห้าม คณะกรรมการสรรหารวมทั้ง
วิธีการสรรหา และการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ รวมทั้งอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติและ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตลอดจนการอื่นที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย
อย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง

 มาตรา ๒๔๔  คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติมีหน้าท่ีและอ านาจดังต่อไปนี ้
 (๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมดิสิทธิมนษุยชนทุกกรณี
โดยไม่ลา่ช้า และเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผูไ้ดร้ับ
ผลร้ายจากการละเมดิสิทธิมนุษยชน ต่อ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 

 มาตรา ๒๔๔๒๔๗  คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติมีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี ้
 (๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมดิสิทธิมนษุยชนทุกกรณี
โดยไม่ลา่ช้า และเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผูไ้ดร้ับ
ผลร้ายจากการละเมดิสิทธิมนุษยชน ต่อ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๘๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ไมม่ีการด าเนินการตามทีเ่สนอ ให้รายงานต่อ
รัฐสภาเพือ่ด าเนินการต่อไป  
 (๒) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาล
รัฐธรรมนญู ในกรณีทีเ่ห็นชอบตามทีม่ีผู้ร้องเรยีนว่า 
บทบัญญตัิแห่งกฎหมายใดกระทบตอ่สิทธิมนุษยชน
และมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรฐัธรรมนญู  
ทั้งนี้ ตามพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่
ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๓) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาล
ปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูร้้องเรยีนว่า กฎ 
ค าสั่ง หรือการกระท าอื่นใดในทางปกครองกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกีย่วกบัความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย  ทั้งนี้ ตามพระราช 
บัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง 
 (๔) ฟ้องคดตี่อศาลยุตธิรรมแทนผูเ้สยีหาย 
เมื่อไดร้ับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณี
ที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปญัหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเป็นส่วนรวม  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 (๕) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอใน
การปรับปรุงกฎหมายและกฎต่อรฐัสภาหรือ
คณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน  
 (๖) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการ
เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน  
 (๗) ส่งเสริมความร่วมมือและการ
ประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การ

ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐมาแล้วและกรรมการสทิธิมนุษยชน
แห่งชาติ เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติด้วย 

 (๒) จัดท ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์
ด้านสิทธิมนษุยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพรต่่อประชาชน 
 (๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
คุ้มครองสิทธมินุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมตลอดทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ  
เพื่อใหส้อดคล้องกับหลกัสิทธมินุษยชน 
 (๔) ช้ีแจงแถลงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณีที่
มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 
 (๕) สร้างเสรมิทุกภาคส่วนของสังคมให้
ความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
 (๖) หน้าท่ีและอ านาจอื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 เมื่อรับทราบรายงานตาม (๑) และ (๒) 
หรือข้อเสนอแนะตาม (๓) ให้คณะรัฐมนตรี
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม
โดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้
เวลาในการด าเนินการ ให้แจ้งเหตผุลให้คณะ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า 
 

 (๒) จัดท ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอ
ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อ
ประชาชน 

 (๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางใน
การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง รวม
ตลอดทั้งการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อใหส้อดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน 

 (๔) ช้ีแจงแถลงและรายงานข้อเทจ็จริงที่
ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

 (๕) สร้างเสรมิทุกภาคส่วนของสังคมให้
ความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

 (๖) หน้าท่ีและอ านาจอื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ

 เมื่อรับทราบรายงานตาม (๑) และ (๒) 
หรือข้อเสนอแนะตาม (๓) ให้คณะรัฐมนตรี
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม
โดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้
เวลาในการด าเนินการ ให้แจ้งเหตผุลให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดย
ไม่ชักช้า 

 ในการปฏิบัติหนา้ที่ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติต้องค านึงถึงความผาสุกของ 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๘๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

เอกชน และองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน  
 (๘) จัดท ารายงานประจ าปเีพื่อประเมนิ
สถานการณ์ดา้นสิทธมินุษยชนภายในประเทศและ
เสนอต่อรัฐสภา  
 (๙) อ านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 วรรคสาม  คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน
แห่งชาติมีอ านาจเรยีกเอกสารหรอืหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบคุคลใดมาให้
ถ้อยค า รวมทั้งมีอ านาจอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

ประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ชาติเป็นส าคญัด้วย 
 

๓. สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ    
 มาตรา ๒๕๘  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติมีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปญัหาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ
และแผนอื่นตามที่กฎหมายบญัญตัิต้องให้สภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้
ความเห็นก่อนพิจารณาประกาศใช้  
 องค์ประกอบ ที่มา อ านาจหน้าที ่และการ
ด าเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ ให้เปน็ไปตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 ให้มีส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ด าเนินการอื่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตัิ 

   

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๘๒ 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ส่วนที ่๒ 
องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 

   

๑. องค์กรอัยการ  หมวด ๑๓ 
องค์กรอัยการ 

ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๒๕๕  พนักงานอัยการมีอ านาจ
หน้าท่ีตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนญูนี้และตาม
กฎหมายว่าด้วยอ านาจและหน้าทีข่องพนักงาน
อัยการและกฎหมายอื่น 
 พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่ง
คดีและการปฏบิัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม 
 การแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจาก
ต าแหน่งต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
อัยการ และได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 
 ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรบัสนอง
พระบรมราชโองการแต่งตั้งอัยการสูงสุด 
 องค์กรอัยการมหีน่วยธรุการที่เป็นอสิระใน
การบริหารงานบคุคล  การงบประมาณ  และการ
ด าเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสดุเปน็ผู้บังคับบญัชา 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 พนักงานอัยการต้องไม่เป็นกรรมการใน
รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในท านองเดียวกัน  
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ  
ทั้งต้องไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือกระท า
กิจการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ  และต้องไม่เป็นกรรมการ 
ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษากฎหมาย หรือด ารง

 มาตรา ๒๑๔  องค์กรอัยการมีอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปโดยยตุิธรรม ตามหลักนิติ
ธรรม ตามรัฐธรรมนญูและกฎหมาย โดยปราศจาก
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 พนักงานอัยการมีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ตามกฎหมายวา่ด้วยองค์กร
อัยการและพนักงานอัยการ และกฎหมายอื่น 
 ในการสอบสวนคดีอาญาทีส่ าคัญ ให้
พนักงานอัยการมีอ านาจสอบสวนรว่มกับพนกังาน
สอบสวน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 ค าสั่งช้ีขาดคดีเกีย่วกับค าสั่งฟ้อง ไม่ฟ้อง 
ถอนฟ้อง อุทธรณ์ฎีกา ไม่อุทธรณฎ์ีกา หรือถอน
อุทธรณ์ฎีกา ของอัยการสูงสุดตามกฎหมาย ต้อง
แสดงเหตุผลประกอบการมีค าสั่ง รวมทั้งต้องให้ผู้มี
ส่วนไดเ้สียสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย  และถ้าเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะต้องให้
ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ดว้ย  ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน 
และการเลื่อนต าแหน่ง วินัยและการลงโทษทาง
วินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ของข้าราชการ
อัยการ ต้องมีหลักประกันความเปน็อิสระ  ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ และให้น าบทบัญญัติ

 มาตรา ๒๔๕  องค์กรอัยการมีหนา้ที่และ
อ านาจตามที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย 
 พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่ง
คดีและการปฏบิัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็วและ
เที่ยงธรรม และไม่ให้ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง 
 การบริหารงานบุคคล การงบประมาณและ
การด าเนินการอื่นขององค์กรอัยการให้มีความ
เป็นอิสระ และการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
พนักงานอัยการ ต้องด าเนินการโดยคณะกรรมการ
อัยการซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประธาน
กรรมการซึ่งต้องไมเ่ป็นพนักงานอัยการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิบรรดาที่ไดร้ับเลือกจากพนักงาน
อัยการ  ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 กฎหมายตามวรรคสาม ต้องมีมาตรการ
ป้องกันมิให้พนักงานอัยการกระท าการหรือด ารง
ต าแหน่งใดอันอาจมีผลให้การสั่งคดีหรือการ
ปฏิบัติหน้าท่ีไม่เป็นไปตามวรรคสอง หรืออาจท า
ให้มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์  ทั้งนี้ มาตรการ
ดังกล่าวต้องก าหนดให้ชัดแจ้งและใช้เป็นการ
ทั่วไป โดยจะมอบอ านาจให้มีการพิจารณาเป็น
กรณี ๆ ไปมไิด ้
 

 มาตรา ๒๔๕๒๔๘  องค์กรอัยการมีหน้าท่ี
และอ านาจตามที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนญูและ
กฎหมาย 

 พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่ง
คดีและการปฏบิัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็วและ 
เที่ยงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง และไม่ให้
ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง 

 การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 
และการด าเนินการอื่นขององค์กรอัยการให้มี
ความเป็นอิสระ โดยให้มรีะบบเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม 
และการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับพนักงาน
อัยการ ต้องด าเนินการโดยคณะกรรมการอัยการ
ซึง่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยประธานกรรมการ
ซึ่งต้องไม่เป็นพนักงานอัยการ และผู้ทรงคณุวุฒิ
บรรดาทีไ่ดร้ับเลือกจากพนักงานอัยการ ผู้ทรง 
คุณวุฒิดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบุคคลซึ่งไมเ่ป็น
หรือเคยเป็นพนักงานอัยการมาก่อนสองคน  ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 กฎหมายตามวรรคสาม ต้องมีมาตรการ
ป้องกันมิให้พนักงานอัยการกระท าการหรือด ารง
ต าแหน่งใดอันอาจมีผลให้การสั่งคดีหรือการ
ปฏิบัติหน้าท่ีไม่เป็นไปตามวรรคสอง หรืออาจท า
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ต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นใน
ห้างหุ้นส่วนบริษัท   
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๐๒ มาใช้บังคับ
โดยอนโุลม 

มาตรา ๒๐๗ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับข้าราชการ
อัยการด้วยโดยอนุโลม 
 ให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์กรบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการอยัการเพื่อเปน็หลกัประกัน
ความเป็นอสิระ โดยมีองค์ประกอบ อ านาจหน้าท่ี 
และวิธีด าเนินการ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดย
ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งไดร้ับ
เลือกตั้งจากข้าราชการอัยการ ต้องไม่เป็น
ข้าราชการอัยการและไมด่ ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัติ 
 ประธานกรรมการและกรรมการอืน่ซึ่งมิใช่
กรรมการโดยต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน
สองวาระ 
 ข้าราชการอัยการต้องไมเ่ป็นกรรมการใน
รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในท านอง
เดียวกัน หรือในห้างหุ้นส่วนบริษัท ไม่เป็นที่
ปรึกษาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือด ารง
ต าแหน่งใดในลักษณะเดยีวกัน ท้ังต้องไม่ประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพหรือกระท ากิจการใดอันเป็นการ
กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัตหินา้ที่หรือเสื่อมเสยี
เกียรติศกัดิแ์ห่งต าแหน่งหน้าที่ของขา้ราชการอยัการ 
 ส านักงานอัยการสูงสุดมีอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ด าเนินการอื่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตั ิ

ให้มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์  ทั้งนี้ มาตรการ
ดังกล่าวต้องก าหนดให้ชัดแจ้งและใช้เป็นการ
ทั่วไป โดยจะมอบอ านาจให้มีการพิจารณาเป็น
กรณี ๆ ไปมไิด ้

 

หมวด ๑๔ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวด ๗ 
การกระจายอ านาจและการบริหารท้องถิ่น 

หมวด ๑๔ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๒๘๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๑ รัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน

 มาตรา ๑๙๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๑ รัฐ
ต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรบริหารท้องถิ่น

 มาตรา ๒๔๖  ภายใต้บังคับมาตรา ๑  ให้มี
การจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการ

 มาตรา ๒๔๖๒๔๙  ไม่มีการแกไ้ข 
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ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
 ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเอง
ได ้ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 
 

ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่นโดยให้มีรูปแบบองค์กร
บริหารท้องถิ่นที่หลากหลาย เหมาะสมกับการ
บริหารจดัการตามภูมิสังคมแตล่ะพื้นที่ รวมทั้งต้อง
กระจายอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบ และ
ต้องส่งเสรมิให้องค์กรบรหิารท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
หลักในการจดัท าบริการสาธารณะ ตลอดจนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปญัหาและพัฒนา
ในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและมีประสทิธิภาพ  ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 การจัดท าบริการสาธารณะใดที่ชุมชนหรือ
บุคคลสามารถด าเนินการได้โดยมมีาตรฐาน 
คุณภาพ และประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าองค์กร
บริหารท้องถิ่น  รัฐหรือองค์กรบรหิารท้องถิ่นต้อง
กระจายภารกิจดังกล่าวให้ชุมชนหรือบุคคล
ดังกล่าวด าเนินการภายใต้การก ากบัดูแลที่
เหมาะสม  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัติ  

ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น  ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัต ิ
 การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบใดให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่นและความสามารถในการปกครอง
ตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่น
ของประชากร และพื้นที่ท่ีต้องรับผิดชอบ 
ประกอบกัน 
 

 มาตรา ๒๘๒  การก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องท าเทา่ที่จ าเปน็และมีหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสม
กับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิโดยต้องเป็นไปเพื่อการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิ่นหรือ
ประโยชน์ของประเทศเป็นสว่นรวม และจะกระทบถึง
สาระส าคญัแห่งหลักการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือ
นอกเหนือจากที่กฎหมายบญัญตัิไวม้ิได ้
 

 มาตรา ๒๐๒  การก ากับดูแลองค์กรบริหาร
ท้องถิ่นต้องกระท าตามกฎหมาย เท่าท่ีจ าเป็น และ
ต้องเปน็ไปเพื่อการคุม้ครองประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม 
และเป็นหลักประกันให้แก่ประชาชนจากการใช้
อ านาจขององค์กรบริหารท้องถิ่น เหมาะสมกับ
รูปแบบขององค์กรบริหารท้องถิ่น และจะกระทบ
กับหลักความเป็นอิสระขององค์กรบริหารท้องถิ่น
มิได้  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 ในการก ากับดูแลตามวรรคหนึ่ง รฐัอาจ
ด าเนินการดังต่อไปนี ้

 มาตรา ๒๔๗  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการจัดการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองให้สามารถด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ  ในระหว่างที่ยัง
ไม่อาจด าเนินการได้ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อ 
 

 มาตรา ๒๔๗๒๕๐  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนการจดั
การศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ

 รัฐต้องด ำเนินกำรให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีรำยได้ของตนเองให้สำมำรถ

ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งได้อย่ำงเพียงพอ  ใน

ระหว่ำงที่ยังไม่อำจด ำเนินกำรได้ ให้รัฐจัดสรร
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 ในการก ากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ให้มีการ
ก าหนดมาตรฐานกลางเพื่อเป็นแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกไปปฏิบัติได้เอง โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างในระดับ
ของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบโดยไม่
กระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจด าเนินงาน
ตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงาน
โดยประชาชนเป็นหลัก 
 มาตรา ๒๘๓  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและ
จัดท าบริการสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการ
ก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการ
คลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนา
ของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการ
บริหารงานได้โดยอิสระและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลัง
ท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตาม
อ านาจหน้าที่ จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพื่อ
การจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่  
 

 (๑) ก าหนดมาตรฐานกลางให้องค์กรบริหาร
ท้องถิ่นปฏิบัติและตดิตามตรวจสอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานนั้น  
 (๒) ท าสัญญาแผนระหว่างรัฐ ราชการส่วน
ภูมิภาค และองค์กรบริหารท้องถิน่ ในกรณีที่มีการ
พัฒนาพ้ืนท่ีหรือโครงการร่วมกัน 
 (๓) ส่งเรื่องให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัย
ว่ากฎ ค าสั่ง มติ หรือการกระท าใด ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สภาท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย  
แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดอ านาจผู้ก ากบัดูแลที่จะยับยั้ง
กฎ ค าสั่ง มติ หรือการกระท าดังกล่าว  ท้ังนี้ ตาม
ประมวลกฎหมายจัดตั้งองค์กรบรหิารท้องถิ่น 
 (๔) การอื่นตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 มาตรา ๒๐๐ วรรคสอง  องค์กรบริหาร
ท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อประโยชนข์องประชาชน
ในท้องถิ่น  ย่อมมีอ านาจหน้าท่ีของตนเอง
โดยเฉพาะ โดยอย่างน้อยต้องมีอ านาจหน้าท่ีใน
ด้านการพัฒนาสุขภาพและคณุภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่น การสาธารณปูโภคและ
สาธารณูปการ  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
เศรษฐกิจพื้นฐาน การกีฬา การศึกษาอบรม และ
การส่งเสริมศาสนา และการจัดการศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีของท้องถิ่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ

สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามควรแก่
กรณ ี
 การจัดท าบริการสาธารณะใดทีส่มควรให้
เป็นหน้าที่โดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัตซิึ่งต้องสอดคล้องกับรายไดข้องท้องถิ่น
ตามวรรคสอง กฎหมายดังกล่าวให้บัญญตัิถึง
กลไกและขั้นตอนในการกระจายอ านาจของส่วน
ราชการให้แก่ท้องถิ่นด้วย 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่
เกี่ยวกับการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นต้องให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร 
การจัดท าบริการสาธารณะ การสง่เสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง 
และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
ต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อการคุม้ครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์
ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต 
และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  และ
ต้องมีบทบัญญัตเิกี่ยวกับการป้องกันการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่าย
การปฏิบัตหิน้าท่ีของข้าราชการสว่นท้องถิ่นด้วย 
 

งบประมำณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตำมควรแก่กรณี 

 การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะใดท่ีสมควรใหเ้ป็นหน้าทีแ่ละอ านาจ
โดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
รูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการด าเนินการใด ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสองสี่ 
และกฎหมายดังกลา่วให้อย่างนอ้ยตอ้งมีบทบญัญตัิ
ถึงเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจาย
หน้าท่ีและอ านาจ ตลอดจนงบประมาณและ
บุคลากรที่เกีย่วกับหน้าที่และอ านาจดังกล่าวของ
ส่วนราชการให้แก่ท้องถิ่นด้วย 

 ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะใดที่เป็นหน้าท่ีและอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าการร่วมด าเนินการกับ
เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ หรือการมอบหมาย
ให้เอกชนหรือหนว่ยงานของรัฐด าเนินการ จะ
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่า
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ
เอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือ
มอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการนั้นก็ได้  
 รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจดัระบบภาษหีรือ
การจัดสรรภาษีท่ีเหมาะสม รวมทัง้ส่งเสรมิและ
พัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วน
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๒๘๖ 
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เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการ
ประชาชนอย่างทั่วถึง 
 ให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ เพื่อก าหนดการแบ่งอ านาจหนา้ที่
และจัดสรรรายไดร้ะหว่างราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมภิาคกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจเพิม่ขึน้ตามระดับ
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
รูปแบบ  รวมทั้งก าหนดระบบตรวจสอบและ
ประเมินผล โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทน
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองคก์รปกครองสว่น
ท้องถิ่น และผู้ทรงคณุวุฒิ โดยมีจ านวนเท่ากัน เป็น
ผู้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 ให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่น เพื่อก าหนด
อ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์ที่
เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละชนิด การ
จัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ที่เพียงพอ
กับรายจ่ายตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงระดับขั้นการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น สถานะทางการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความ
ยั่งยืนทางการคลังของรัฐ 
 ในกรณีที่มีการก าหนดอ านาจหน้าที่และ
การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ว คณะกรรมการตามวรรคสามจะต้อง
น าเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนใหม่ทุก

 วรรคสาม  องค์กรบริหารท้องถิ่นต้อง
บริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมี
ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร 
การจัดท าบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล 
และการคลัง โดยต้องค านึงถึงดุลยภาพระหว่าง
ความเป็นอิสระและความมีมาตรฐาน รวมทั้งความ
สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัด และประเทศ
โดยรวม 
 วรรคสี่  องค์กรบริหารท้องถิ่นต้องมีขนาด
และศักยภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยสามารถจัดท าบริการสาธารณะได้ใน
รูปแบบที่หลากหลาย สามารถสร้างความร่วมมือ
กับท้ังภาครัฐ องค์การภาคเอกชน และองค์การ
ภาคประชาสังคม ได้ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า เป็น
ประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 วรรคห้า  รัฐ ราชการส่วนภูมภิาค และ
องค์กรบริหารท้องถิ่น ต้องร่วมมือกันด าเนินการ
ตามงบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรรให้พัฒนาพ้ืนท่ี
ร่วมกันและในภารกิจอ่ืนท่ีได้รบัมอบหมาย เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  ท้ังนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 มาตรา ๒๐๑  เพื่อประโยชน์ในการด าเนนิการ
ให้เป็นไปตามหมวดนี้ ให้มีประมวลกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรบริหารท้องถิ่นและกฎหมายส่งเสริมการ
กระจายอ านาจและการบริหารท้องถิ่น โดยต้องให้

ท้องถิ่น  ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถด าเนินการตาม
วรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ  ในระหว่างที่ยังไม่
อาจด าเนินการได้ ใหร้ัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไปพลางก่อน 

 กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่
เกี่ยวกับการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นต้องให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร 
การจัดท าบริการสาธารณะ การสง่เสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง 
และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
ต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อการคุม้ครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์
ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต 
และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  และ
ต้องมีบทบัญญัตเิกี่ยวกับการป้องกันการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่าย
การปฏิบัตหิน้าท่ีของข้าราชการสว่นท้องถิ่นด้วย 
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ระยะเวลาไม่เกินห้าปี เพื่อพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของการก าหนดอ านาจหน้าท่ี และการ
จัดสรรรายได้ที่ได้กระท าไปแล้ว ท้ังนี้ ต้อง
ค านึงถึงการกระจายอ านาจเพิ่มขึน้ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส าคญั 
 การด าเนินการตามวรรคห้า เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงาน
รัฐสภาแล้ว ให้มผีลบังคับได ้
 มาตรา ๒๘๙  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าท่ีบ ารุงรกัษาศิลปะ 
จารตีประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิน่ และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมสีิทธิที่
จะจัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพตาม
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น
นั้น และเข้าไปมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษา
อบรมของรัฐ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ
มาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ 
 การจัดการศึกษาอบรมภายในท้องถิ่นตาม
วรรคสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค านึงถึง
การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย 
 มาตรา ๒๙๐  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ย่อมมีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมี
สาระส าคัญดังต่อไปนี้  
 

มีการกระจายอ านาจทีเ่พิ่มขึ้น มีคณะกรรมการ
ส่งเสริมการบริหารท้องถิ่นแห่งชาติ มีหน่วยงาน
รับผิดชอบการกระจายอ านาจท่ีเปน็เอกภาพและ
สามารถด าเนินการให้การกระจายอ านาจเป็น
ผลส าเร็จ และมีการประเมินผลการกระจาย
อ านาจด้วย 
 ให้กระจายอ านาจทางการคลังใหแ้ก่องค์กร
บริหารท้องถิ่นให้มีอิสระในการจดัหารายได้และใช้
จ่ายในการด าเนินงาน  
 การกระจายอ านาจในการจัดเก็บภาษีให้กับ
องค์กรบริหารท้องถิ่น ให้ค านึงถึงการให้ท้องถิ่น
โดยรวมมีรายได้จากภาษีท้องถิ่นที่เพียงพอส าหรับ
ความจ าเป็นในการใช้จ่ายของท้องถิ่น  องค์กร
บริหารท้องถิ่นใดท่ีความสามารถในการจัดเก็บ
ภาษีของท้องถิ่นไม่เพียงพอในการใช้จ่าย ให้รัฐ
จัดสรรเงินรายได้ในรูปของการจัดสรรเงินภาษีและ
เงินอุดหนุนให้องค์กรบริหารท้องถิ่นนั้น  ท้ังนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 ให้มีการก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ 
การรายงานการเงิน การคลัง และการตรวจสอบ 
เพื่อให้การบริหารการเงินการคลังขององค์กร
บริหารท้องถิ่นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลังโดยรวมของ
ท้องถิ่นและของประเทศ 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๘๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๑) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ในเขตพื้นที่  
 (๒) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขต
พื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน  
 (๓) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่ม
โครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในพื้นที่ 
 (๔) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
 มาตรา ๒๘๘  การแต่งตั้งและการให้
ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง ต้องเป็นไปตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่น โดย
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกัน และอาจ
ได้รับการพัฒนาร่วมกันหรือสับเปลี่ยนบุคลากร
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ 
รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลท้องถิ่นก่อน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ  
 ในการบริหารงานบคุคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องมีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อสรา้งระบบคุม้ครอง 
 

 มาตรา ๒๐๔  การบริหารงานบุคคลของ
องค์กรบริหารท้องถิ่นต้องเป็นไปตามระบบ
คุณธรรมและความเหมาะสมขององค์กรบริหาร
ท้องถิ่นแตล่ะรูปแบบ โดยต้องด าเนนิการดังต่อไปนี ้
 (๑) ให้บุคลากรขององค์กรบรหิารท้องถิน่มี
สถานะเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างส่วน
ท้องถิ่น และสามารถย้ายหรือสับเปลี่ยนสังกัด
ระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและองคก์รบริหาร
ท้องถิ่นรูปแบบต่างกันได้   
 (๒) ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบคุคลของ
องค์กรบริหารท้องถิ่นทุกรูปแบบ ในระดับชาติและ
ระดับจังหวดั ร่วมกันเป็นองค์กรเดียว โดยมี
องค์ประกอบสีฝ่่าย ประกอบด้วย ผู้แทนของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ มี
จ านวนเท่ากัน  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตัิ  

 มาตรา ๒๔๘  การบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบญัญตัิ ซึ่งต้องค านึงถึงความเหมาะสม
และความจ าเป็นของแตล่ะท้องถิ่น การจัดให้มี
มาตรฐานทีส่อดคล้องกัน เพื่อให้สามารถพัฒนา
ร่วมกันหรือการสับเปลี่ยนบคุลากรระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้  
 

 มาตรา ๒๔๘๒๕๑  การบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบญัญตัิ ซึ่งต้องใช้ระบบคณุธรรมและ
ต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของ
แต่ละท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละรูปแบบ การจัดใหม้ีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกัน 
เพื่อให้สามารถพัฒนาร่วมกันหรือการสับเปลี่ยน
บุคลากรระหว่างองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
ด้วยกันได้  
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คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
วรรคหนึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยมจี านวนเท่ากัน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตัิ  
 การโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อน
เงินเดือน และการลงโทษข้าราชการและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

 (๓) ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมในการบริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการ
ด าเนินการแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 องค์กรบริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอาจมี
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลตาม (๒) และ
คณะกรรมการตาม (๓) เป็นการเฉพาะไดต้ามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 

 มาตรา ๒๘๔  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บรหิาร
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง  
 คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น  
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ให้ใช้วิธีออก
เสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั 
 สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผูบ้ริหารท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสี่ป ี 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
จะเป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือน

 มาตรา ๒๐๐ วรรคหนึ่ง  องค์กรบริหาร
ท้องถิ่นต้องมีผู้บริหารท้องถิ่น หรอืสภาท้องถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้ง  แต่ในกรณทีี่เป็นองค์กร
บริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะมาจากความ
เห็นชอบของประชาชนโดยวิธีอ่ืนก็ได้  และ
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตัิ   
 

 มาตรา ๒๔๙  สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมา
จากการเลือกตั้ง 
 ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือ
มาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น หรือใน
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
จะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนด้วย  ทั้งนี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญัต ิ
 คุณสมบัติของผู้มสีิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง และหลักเกณฑแ์ละวิธีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ริหารท้องถิ่น 
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึง่ต้องค านึงถึง
เจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตตามแนวทางที่บัญญัตไิว้ในรฐัธรรมนญูด้วย 
 

 มาตรา ๒๔๙๒๕๒  ไม่มีการแก้ไข 
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ประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะมีผลประโยชน์ขัดกันกับการ
ด ารงต าแหน่งตามที่กฎหมายบัญญัติมิได ้ 
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นต้องพ้น
จากต าแหน่งทั้งคณะหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้น
จากต าแหน่งและจ าเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการ
ช่ัวคราว มิให้น าบทบัญญตัิวรรคสาม และวรรค
หก มาใช้บังคับ ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตั ิ
 การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษที่มีโครงสร้างการบริหารที่แตกต่าง
จากที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้กระท าได้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ  แต่คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง 
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๖๕ มาตรา 
๒๖๖ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ มาใช้
บังคับกับสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ด้วย
โดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๘๗  ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิ
มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วน 
 

 มาตรา ๒๐๓  ประชาชนหรือชุมชนย่อมมี
สิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร
บริหารท้องถิ่น ในการก าหนดรูปแบบขององค์กร
บริหารท้องถิ่น การบรหิารงานท้องถิ่น การออก

 มาตรา ๒๕๐  ในการด าเนินงาน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผูบ้ริหาร
ท้องถิ่นเปิดเผยข้อมลูและด าเนินการให้ประชาชน 
 

 มาตรา ๒๕๐๒๕๓  ในการด าเนินงาน ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมลูและด ำเนินกำร
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ 
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ท้องถิน่ต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมดังกล่าวไดด้้วย 
 ในกรณีที่การกระท าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระส าคัญ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียด
ให้ประชาชนทราบก่อนกระท าการเป็นเวลา
พอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควรหรือได้รับ
การร้องขอจากประชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการรับ
ฟังความคิดเห็นก่อนการกระท าน้ัน หรืออาจจัด
ให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็
ได ้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงาน
การด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน
ในรอบป ีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการ
ตรวจสอบและก ากับการบรหิารจดัการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ในการจัดท างบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสาม ให้น า
บทบัญญัตมิาตรา ๑๖๘ วรรคหก มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

เสียงประชามตริะดับท้องถิ่น การตรวจสอบการ
ด าเนินงาน การถอดถอน ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 องค์กรบริหารท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยอย่างน้อยต้อง
เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร รายงานผลการด าเนินงาน 
และรายงานงบการเงินและสถานะทางการคลัง
ท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ส่งเสรมิสมัชชาพลเมือง 
รวมทั้งต้องจัดให้ประชาชนมสี่วนรว่มตัดสินใจใน
การด าเนินงานท่ีมผีลกระทบต่อประชาชน  ท้ังนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 

ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายบญัญตัิ  
 

รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายบญัญตัิ  
 

 มาตรา ๒๘๕  ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด เห็นว่าสมาชิก
สภาท้องถิ่น คณะผู้บรหิารท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป ให้มีสิทธิ

 มาตรา ๒๐๓ วรรคหนึ่ง  ประชาชนหรือ
ชุมชนย่อมมีสิทธิมสี่วนร่วมในการบริหารงานของ
องค์กรบริหารท้องถิ่น ในการก าหนดรูปแบบของ
องค์กรบริหารท้องถิ่น การบรหิารงานท้องถิ่น การ
ออกเสียงประชามติระดับท้องถิ่น การตรวจสอบ

 มาตรา ๒๕๑  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสทิธิเข้าช่ือกัน
เพื่อเสนอข้อบัญญตัิหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นไดต้ามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายบัญญัต ิ

 มาตรา ๒๕๑๒๕๔  ไม่มีการแกไ้ข 
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ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้น
พ้นจากต าแหน่ง ท้ังนี ้จ านวนผู้มีสทิธิเข้าช่ือ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือ การตรวจสอบ
รายชื่อ และการลงคะแนนเสียง ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ 
 มาตรา ๒๘๖  ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสทิธิเข้าช่ือร้อง
ขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้สภาท้องถิ่น
พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได ้ 
 จ านวนผู้มีสิทธิเข้าช่ือ หลักเกณฑ์และ
วิธีการเข้าช่ือ รวมทั้งการตรวจสอบรายช่ือ ให้
เป็นไปตามทีก่ฎหมายบัญญัติ 

การด าเนินงาน การถอดถอน ผู้บรหิารท้องถิ่น 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 

 

หมวด ๑๕ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

บทสุดท้าย 
การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

หมวด ๑๕ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง  ญัตตขิอ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูที่มผีลเปน็การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข หรือ
เปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมไิด้ 

 มาตรา ๒๖๘  การขอแก้ไขเพิ่มเตมิ
รัฐธรรมนูญที่มผีลเป็นการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะ
กระท ามไิด ้

 มาตรา ๒๕๒  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข หรือเปลีย่นแปลงรูปแบบของรัฐ จะ
กระท ามไิด ้

 มาตรา ๒๕๒๒๕๕  ไม่มีการแก้ไข 

  มาตรา ๒๖๙  การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญในบททั่วไป ภาค ๑ รากฐานของ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และการแก้ไขเพิม่เตมิหลักการพื้นฐาน
ส าคัญที่บญัญัตไิว้ในรัฐธรรมนญูนี้ ให้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรา ๒๗๑ 
 หลักการพื้นฐานส าคัญตามวรรคหนึ่ง 
หมายถึง  

  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๙๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๑) หลักประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง  
 (๒) โครงสร้างของสถาบันการเมือง ซึ่ง
ได้แก่การมีสองสภา องค์ประกอบของแต่ละสภา 
การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่าย
นิติบัญญตัิ  
 (๓) กลไกเพื่อการรกัษาวินยัการเงิน การคลัง 
และการงบประมาณ 
 (๔) สาระส าคญัของบทบัญญัติในภาค ๓ 
หลักนิติธรรม ศาล และองค์กรตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ  
 (๕) สาระส าคญัของบทบัญญัติในภาค ๔ 
การปฏิรปูและการสร้างความปรองดอง 
 (๖) หลักเกณฑ์การแกไ้ขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญตามบทสดุท้ายนี้   
 การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อขยายหรือเพิม่สิทธิ
เสรภีาพหรือการมสีว่นร่วมของประชาชนทาง
การเมือง หรือเพื่อเพิม่ประสิทธภิาพในการด าเนนิการ
ของศาลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าที่
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ไม่ถือเป็นการแก้ไข
เพิ่มเตมิหลักการพื้นฐานส าคัญตามมาตรานี ้

 มาตรา ๒๙๑  การแกไ้ขเพิม่เติมรัฐธรรมนญู
ให้กระท าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้  
 (๑) ญัตติขอแกไ้ขเพิ่มเติมต้องมาจาก
คณะรัฐมนตร ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามี

 มาตรา ๒๗๐  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ให้กระท าได้ตามหลักเกณฑ์และวธิีการดังต่อไปนี้ 
 (๑) ญตัติขอแกไ้ขเพิม่เตมิต้องมาจาก
คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเทา่ที่มี
อยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรอืจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่น้อยกวา่หนึ่ง

 มาตรา ๒๕๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕๒ 
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ให้กระท าได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
 (๑) ญัตติขอแกไ้ขเพิ่มเติมต้องมาจาก
คณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจาก

 มาตรา ๒๕๓๒๕๖  ภายใต้บังคับมาตรา 
๒๕๒๒๕๕ การแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญู ให้
กระท าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
 (๑) ญัตติขอแกไ้ขเพิ่มเติมต้องมาจาก
คณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจาก



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๙๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิก
ทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจาก
ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้า
หมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอ
กฎหมาย 
  ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูที่มี
ผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข หรือเปลีย่นแปลงรูปของรฐั จะเสนอมไิด ้ 
 (๒) ญัตติขอแกไ้ขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่าง
รัฐธรรมนญูแกไ้ขเพิม่เติมและให้รัฐสภาพิจารณาเป็น
สามวาระ  
 (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่
หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกช่ือและ
ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมคีะแนนเสยีง
เห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ
ทั้งสองสภา  
 (๔) การพิจารณาในวาระที่สองข้ัน
พิจารณาเรียงล าดับมาตรา ต้องจัดให้มีการรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชนผูม้สีิทธิเลือกตั้งท่ี
เข้าช่ือเสนอร่างรัฐธรรมนญูแก้ไขเพิ่มเติมด้วย 
  การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่
สองขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา ให้ถือเอา
เสียงข้างมากเป็นประมาณ  
 (๕) เมื่อการพิจารณาวาระทีส่องเสร็จสิ้น
แล้ว ให้รอไว้สบิห้าวัน เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้
รัฐสภาพิจารณาในวาระทีส่ามต่อไป  

ในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่ของทั้งสอง
สภา หรือจากประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่
น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายวา่ด้วยการเขา้ช่ือ
เสนอกฎหมาย 
 (๒) ญัตติขอแกไ้ขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและให้รฐัสภาพิจารณา
เป็นสามวาระ 
 (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่ง
ขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดย
เปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเหน็ชอบด้วยใน
การแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
 (๔) การพิจารณาในวาระที่สองข้ันพิจารณา
เรียงล าดับมาตรา ถ้าเป็นกรณีที่ประชาชนผู้มสีิทธิ
เลือกตั้งเข้าช่ือเสนอร่างรัฐธรรมนญูแก้ไขเพิ่มเติม 
ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้
มีสิทธิเลือกตั้งท่ีเข้าช่ือเสนอร่างรัฐธรรมนญูแก้ไข
เพิ่มเตมินั้นด้วย 
  การออกเสียงลงคะแนนในวาระทีส่อง
ขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา ใหถ้ือเอาเสียงข้าง
มากเป็นประมาณ 
 (๕) เมื่อการพิจารณาวาระทีส่องเสร็จสิ้น
แล้ว ให้รอไว้สบิห้าวัน เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้
รัฐสภาพิจารณาในวาระทีส่ามต่อไป 
 (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม
ขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดย
เปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเหน็ชอบด้วยใน
การที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าสอง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามี
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจาก
ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้า
หมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอ
กฎหมาย  
 (๒) ญัตติขอแกไ้ขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็น
ร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เติมต่อรฐัสภา และให้
รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ 
 (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่ง
ขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกช่ือและลงคะแนน
โดยเปดิเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย
ในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
ซึ่งในจ านวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วย
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกวุฒิสภา
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่
 (๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณา
เรียงล าดับมาตรา โดยการออกเสียงในวาระที่สองนี้ 
ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ แต่ในกรณีที่เป็น
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนเป็นผู้เสนอ 
ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าช่ือกัน
ได้แสดงความคิดเห็นด้วย 
 (๕) เมื่อการพิจารณาวาระทีส่องเสร็จสิ้น
แล้ว ให้รอไว้สบิห้าวัน เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้ว ให้
รัฐสภาพิจารณาในวาระทีส่ามต่อไป 
 (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม
ขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามี
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจาก
ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้า
หมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอ
กฎหมาย  
 (๒) ญัตติขอแกไ้ขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่าง
รัฐธรรมนญูแกไ้ขเพิม่เติมต่อรฐัสภา และใหร้ัฐสภา
พิจารณาเป็นสามวาระ 

 (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่ง
ขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกช่ือและลงคะแนน
โดยเปดิเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย
ในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
ซึ่งในจ านวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วย
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิก
วุฒิสภำทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

 (๔) การพิจารณาในวาระที่สองข้ันพิจารณา
เรียงล าดับมาตรา โดยการออกเสยีงในวาระที่สอง
นี้ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ แต่ในกรณีที่
เป็นร่างรัฐธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิที่ประชาชนเป็น
ผู้เสนอ ต้องเปดิโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนท่ี
เข้าช่ือกันได้แสดงความคิดเห็นด้วย 

 (๕) เมื่อการพิจารณาวาระทีส่องเสร็จสิ้น
แล้ว ให้รอไว้สบิห้าวัน เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้ว ให้
รัฐสภาพิจารณาในวาระทีส่ามต่อไป 

 (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม
ขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดย



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๙๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม
ขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดย
เปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเหน็ชอบด้วยใน
การที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่าก่ึง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่ของทั้ง
สองสภา  
 (๗) เมื่อการลงมตไิด้เป็นไปตามทีก่ล่าว
แล้ว ให้น าร่างรัฐธรรมนญูแก้ไขเพิม่เติมขึ้น
ทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวาย และใหน้ าบทบญัญตัิ
มาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้ง
สองสภา 
 (๗) เมื่อการลงมตไิด้เป็นไปตามทีก่ล่าวแล้ว 
ก่อนน าข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ประธาน
รัฐสภาส่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่เติมทีร่ัฐสภา
เห็นชอบแล้วให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาว่าร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นได้ตราขึ้นโดยเป็นไป
ตามรัฐธรรมนญูนี้หรือมีข้อความขดัหรือแย้งต่อ
มาตรา ๒๖๘ หรือไม่ หรือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
หลักการพื้นฐานส าคัญตามมาตรา ๒๖๙ หรือไม่ 
ซึ่งต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับเรื่อง  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
ร่างรัฐธรรมนูญนั้นตราขึ้นโดยไม่ถกูต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ หรือมีข้อความขัด
หรือแย้งต่อมาตรา ๒๖๘ ให้ร่างรัฐธรรมนญูนั้น
เป็นอันตกไป  แต่ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนญูเห็นว่า
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการพื้นฐานส าคัญตาม
มาตรา ๒๖๙ ให้ศาลรัฐธรรมนูญสง่ร่างรัฐธรรมนูญ
นั้นกลับคืนให้รัฐสภาเพื่อพิจารณาด าเนินการตาม
มาตรา ๒๗๑ ต่อไป 
 (๘) ให้น าร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เติมที่
ศาลรัฐธรรมนญูได้วินิจฉัยแล้วว่าได้ตราขึ้นโดย
ถูกต้องตามบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม่มี
ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย เพื่อพระมหากษัตริย์ทรง
ลงพระปรมาภไิธย และเมื่อประกาศในราชกิจจา

เปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเหน็ชอบด้วยใน
การที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของทั้งสอง
สภา และในจ านวนนี้ต้องมสีมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจากพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองที่มี
สมาชิกอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรไมน่้อยกว่าสิบคน 
เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแตล่ะพรรค
การเมืองดังกล่าว และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองที่มีสมาชิก
อยู่ในสภาผูแ้ทนราษฎรน้อยกว่าพรรคการเมือง
ละสบิคน ถ้ารวมกันทุกพรรคการเมืองแล้วมี
จ านวนตั้งแต่สิบคนข้ึนไป ต้องเห็นชอบด้วยไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของทุกพรรคดังกล่าว และมีสมาชิก
วุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
 (๗) เมื่อมีการลงมตเิห็นชอบตาม (๖) แล้ว 
ให้รอไว้สิบหา้วัน แล้วจึงน าร่างรัฐธรรมนญูแก้ไข
เพิ่มเตมิขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้น า
มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ และมาตรา ๑๔๓ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (๘) ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติม
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๑ หมวด ๒ หรือ
หมวด ๑๕ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัตหิรือ
ลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าท่ีหรืออ านาจ
ของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรือ่งที่ท าให้ศาล

เปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเหน็ชอบด้วยใน
การที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเทา่ที่มอียู่ของทั้งสอง
สภา และโดยในจ านวนนี้ต้องมสีมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชกิมิไดด้ ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วย
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของทุกพรรคการเมืองที่มี
สมำชิกอยูใ่นสภำผู้แทนรำษฎรไม่น้อยกว่ำสิบ

คน เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของ

จ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของแต่ละ

พรรคกำรเมืองดังกลา่วและสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรของพรรคกำรเมืองทุกพรรคกำรเมืองที่

มีสมำชิกอยู่ในสภำผูแ้ทนรำษฎรน้อยกว่ำ

พรรคกำรเมืองละสิบคน ถ้ำรวมกันทุกพรรค
กำรเมืองแล้วมีจ ำนวนตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ต้อง

เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของจ ำนวน

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของทกุพรรค

ดังกล่ำว และมสีมาชิกวุฒิสภาเหน็ชอบด้วยไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกวุฒิสภำ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

 (๗) เมื่อมีการลงมตเิห็นชอบตาม (๖) แล้ว 
ให้รอไว้สิบหา้วัน แล้วจึงน าร่างรัฐธรรมนญูแก้ไข
เพิ่มเตมิขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้น า
ความในมาตรา ๑๔๐ มำตรำ ๑๔๑ และมำตรำ 
๑๔๓๘๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๙๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้  และให้น าบทบัญญตัิ
มาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๕๒ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  แต่มติยืนยันต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภา 
 

หรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบตัิตามหน้าที่หรือ
อ านาจได้  ก่อนด าเนินการตาม (๗) ให้จัดให้มี
การออกเสียงประชามตติามกฎหมายว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติ ถ้าผลการออกเสียงประชามติ
เห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนญูแก้ไขเพิ่มเติมจึง
ให้ด าเนินการตาม (๗) ต่อไป 
 (๙) ก่อนนายกรัฐมนตรีน าความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยตาม (๗) 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 
หรือสมาชิกท้ังสองสภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ
แต่ละสภา หรือของทั้งสองสภารวมกัน แล้วแต่
กรณี มสีิทธิเข้าช่ือกันเสนอความเห็นต่อประธาน
แห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา 
แล้วแต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญตาม (๗) ขัดต่อ
มาตรา ๒๕๒ หรือมีลักษณะตาม (๘)  และให้
ประธานแห่งสภาที่ได้รับเรื่องดังกล่าวส่ง
ความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ไดร้ับเรื่อง  ในระหว่างการพิจารณา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญู นายกรัฐมนตรีจะน า
ร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภไิธยมไิด้  

 (๘) ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติม
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๑ บทท่ัวไป หมวด 
๒ พระมหากษัตรยิ์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไข
เพิ่มเตมิรฐัธรรมนญู หรือเรื่องทีเ่กี่ยวกับคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้องห้ามของผูด้ ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
ตามรัฐธรรมนญู หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าท่ีหรือ
อ านาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท า
ให้ศาลหรือองค์กรอสิระไม่อาจปฏบิัติตามหนา้ที่
หรืออ านาจได้  ก่อนด าเนินการตาม (๗) ให้จัดให้
มีการออกเสยีงประชามติตามกฎหมายว่าด้วย
การออกเสียงประชามติ ถ้าผลการออกเสียง
ประชามตเิห็นชอบด้วยกับรา่งรัฐธรรมนญูแก้ไข
เพิ่มเตมิ จึงให้ด าเนินการตาม (๗) ต่อไป 

 (๙) ก่อนนายกรัฐมนตรีน าความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยตาม (๗) 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 
หรือสมาชิกท้ังสองสภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ
แต่ละสภา หรือของทั้งสองสภารวมกัน แล้วแต่
กรณี มสีิทธิเข้าช่ือกันเสนอความเห็นต่อประธาน
แห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา 
แล้วแต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญตาม (๗) ขัดต่อ
มาตรา ๒๕๒๒๕๕ หรือมีลักษณะตาม (๘)  และ
ให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับเรื่องดงักล่าวส่ง
ความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ไดร้ับเรื่อง  ในระหว่างการพิจารณา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญู นายกรัฐมนตรีจะน า



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๙๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภไิธยมไิด้  

  มาตรา ๒๗๑  การแกไ้ขเพิม่เติมรัฐธรรมนญู
ตามมาตรา ๒๖๙ ใหก้ระท าได้ตามหลักเกณฑแ์ละ
วิธีการตามมาตรา ๒๗๐ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 
และ (๗)  แลว้ให้ประธานรฐัสภาน ารา่งรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติม ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อ
ด าเนินการให้ประชาชนผู้มสีิทธิเลอืกตั้งออกเสียง
ประชามติก่อนน าร่างรัฐธรรมนญูแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
ขึ้นทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวาย  ท้ังนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามต ิ
 ในกรณีทีป่ระชาชนผูม้าใช้สิทธิออกเสียง
ประชามติโดยเสียงข้างมากไม่เห็นชอบด้วยในการที่
จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ  ให้ร่างรัฐธรรมนญู
แก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นอันตกไป  แต่ถ้าประชาชนผู้
มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติโดยเสียงข้างมาก
เห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ 
ให้น าร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นข้ึนทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่มีการ
ออกเสียงประชามติ เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภไิธย และเมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได ้

  

  มาตรา ๒๗๒  ทุกรอบห้าปีนับแต่วันท่ี
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรแจ้งไปยังสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล

  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๙๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ปกครองสูงสุด และองค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมี
หน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เพื่อให้ประธาน
รัฐสภาแต่งตั้งผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งองค์กรดังกล่าวเสนอ 
ฝ่ายละหนึ่งคน ประกอบกันเป็นคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
อิสระประเมินผลการบังคับใช้รัฐธรรมนญู มี
อ านาจหน้าที่ท ารายงานเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การใช้บังคับและการแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันท่ีได้รบัแต่งตั้ง 
 ในกรณีที่คณะผู้ทรงคุณวุฒิอิสระตามวรรค
หนึ่งเห็นสมควรแก้ไขเพิม่เตมิรัฐธรรมนญู ให้เสนอ
ร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมพร้อมรายงานต่อสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรฐัมนตรี 
พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป และ
ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 

 ภาค ๔ 
การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง 

  

  มาตรา ๒๕๘  บทบัญญัติในภาคนี้ให้สิ้นผล
บังคับในวันถัดจากวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้
ครบห้าปี  เว้นแต ่
 (๑) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อย
กว่าห้าหมื่นคน คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ 
เสนอให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติให้
บทบัญญัติในภาคนี้คงใช้บังคับอยู่ต่อไป  ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามต.ิ 
 

  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๙๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๒) รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงเกินก่ึง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่ของทั้ง
สองสภา ให้บทบัญญัติในภาคนี้คงใช้บังคับอยู่
ต่อไป ซึ่งต้องไมเ่กินห้าปีนับแต่วันที่รัฐสภามีมต ิ

 หมวด ๒ 
การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  

สร้างความเป็นธรรมและความปรองดอง 

  

 ส่วนที่ ๑ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและ 

การปรองดองแห่งชาติ 

  

  มาตรา ๒๕๙  เพื่อประโยชน์แห่งการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศใหต้่อเนือ่งจนบรรลผุล 
รวมทั้งเพื่อป้องกันและระงับความขัดแย้งระหว่าง
คนในชาติ และสร้างความปรองดอง ให้มีคณะ 
กรรมการยุทธศาสตร์การปฏริูปและการปรองดอง
แห่งชาติและสภาด าเนินการปฏิรปูและสร้างความ
ปรองดอง โดยมีองค์ประกอบ ที่มา และอ านาจ
หน้าท่ี ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้  

  

  มาตรา ๒๖๐  คณะกรรมการยุทธศาสตร์
การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการจ านวนไม่
เกินยี่สิบสองคน ซึ่งพระมหากษตัรยิ์ทรงแต่งตั้ง
จากบุคคลดังต่อไปนี้  
 (๑) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ประธาน
รัฐสภา ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี ผู้บญัชาการ
ทหารสูงสดุ ผู้บญัชาการทหารบก ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ ผู้บญัชาการทหารอากาศ และผูบ้ัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ  

  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๐๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากผู้
ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี 
ประธานศาลฎีกา ซึ่งเลือกกันเองในแต่ละประเภท 
ประเภทละหนึ่งคน และ 
 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสิบ
เอ็ดคนซึ่งแต่งตั้งตามมตริัฐสภา จากผู้ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในการปฏริูปด้านต่าง ๆ และการสรา้ง
ความปรองดอง  
 ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกผูซ้ึ่งมีความ
เหมาะสมคนหนึ่งให้เป็นประธานกรรมการ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ  
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์
และวิธีการไดม้า วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้น
จากต าแหน่ง อ านาจหน้าท่ี และการอื่นที่จ าเป็น 
ของคณะกรรมการตามมาตรานี้ รวมทั้งเงินประจ า
ต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
กรรมการและกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยยุทธศาสตร์การปฏริูป
และการปรองดอง 
 ให้ประธานรัฐสภาเป็นผูล้งนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการยุทธศาสตร์การปฏริูปและการปรองดอง
แห่งชาติ  
 ในกรณีที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติมีกรรมการไม่ครบ
องค์ประกอบหรือจ านวนตามวรรคหนึ่ง หากมี
กรรมการเหลืออยู่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด ให้คณะกรรมการเท่าท่ีมีอยู่เป็น



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๐๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

องค์ประกอบและองค์ประชุมและสามารถ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีต่อไปได้  
 ให้มีหน่วยธุรการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ
และสภาด าเนินการปฏิรูปและสร้างความปรองดอง 
ที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 
และการด าเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยยุทธศาสตร์การปฏริูป
และการปรองดอง  
 ให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตาม
ยุทธศาสตร์การปฏิรปูและการสร้างความปรองดอง
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการ
ปรองดองแห่งชาติและสภาด าเนินการปฏิรปูและ
สร้างความปรองดอง เป็นประจ าทุกปีโดยคณะ 
กรรมการประเมินผลแห่งชาติ แลว้แจ้งให้คณะ 
กรรมการยุทธศาสตร์การปฏริูปและการปรองดอง
แห่งชาติ และสภาด าเนินการปฏิรปูและสร้างความ
ปรองดองทราบ และประกาศผลการประเมิน
ดังกล่าวให้ทราบเป็นการทั่วไป ท้ังนี้ ตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปและการปรองดอง 

  มาตรา ๒๖๑  คณะกรรมการยุทธศาสตร์
การปฏิรปูและการปรองดองแห่งชาติมีอ านาจ
หน้าท่ีดังต่อไปนี ้
 (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่าง ๆ 
และคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดอง 
เพื่อศึกษาและเสนอแนะเรื่องการปฏิรูปและการ 
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เสริมสร้างความปรองดองต่อคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ 
 (๒) ขับเคลื่อนการปฏิรูปโดยการเสนอแนะ
นโยบายและข้อเสนอในการปฏริูป รวมทั้งข้อเสนอ
ในการจัดสรรงบประมาณที่จ าเป็นต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพื่อการ
พัฒนาประเทศ ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความ
เป็นธรรมในด้านต่าง ๆ  
 (๓) น าข้อเสนอการปฏริูปของสภาปฏิรูป
แห่งชาตติามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ รวมทั้ง
แผนงานและยุทธศาสตร์การปฏิรปูของทุกภาค
ส่วน มาบูรณาการเพื่อให้สามารถพัฒนาประเทศ 
ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความเป็นธรรมได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งปรับแผนและ
ขั้นตอนดังกล่าวได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม 
 (๔) ด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันทร์ะหว่างคู่ขัดแย้งและสร้าง
ความปรองดองในหมู่ประชาชนตามหลักความ
ยุติธรรมระยะเปลีย่นผ่าน ทั้งนี้ ตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยยุทธศาสตร์การปฏริูป
และการปรองดอง 
 (๕) ด าเนินการหรือสั่งให้มีการด าเนินการที่
จ าเป็นเพื่อป้องกันและระงับความขัดแย้งหรือ
ความรุนแรง และระงับหรือยับยั้งการกระท าท่ีมี
ผลเป็นการขัดขวางการปฏิรูปหรือการสร้างความ
ปรองดอง  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ 
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รัฐธรรมนูญว่าด้วยยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการ
ปรองดอง 
 (๖) ตรวจสอบและไตส่วนการไม่ปฏิบัติตาม
แผนหรือข้ันตอนท่ีคณะกรรมการยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติก าหนดตาม (๒) 
(๓) (๔) หรือ (๕) 
 (๗) เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยกรณีตาม (๖) 
หรือกรณีอื่นตามมาตรา ๒๒๒ หรอืมาตรา ๒๕๗ 
วรรคสาม 
 (๘) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการ
เผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกับการปฏริูปและการปรองดอง 
 (๙) เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนเพื่อความเป็นพลเมืองทีด่ี  
 (๑๐) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปฏิรปูท่ี
สอดคล้องและเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี ้
 (๑๑) ปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนตามทีร่ัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายบัญญัติ  
 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี คณะกรรมการยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูและ
การปรองดองแห่งชาติมีอ านาจก าหนดยุทธศาสตร์
การปฏริูปและการสร้างความปรองดอง อ านวยการ 
และด าเนินการใหเ้กิดสภาวะที่เอื้อต่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และปรองดอง และเพื่อ
การนี้ ให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์นั้น รวมทั้งมี
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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อ านาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแนวทางและ
มาตรการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการขจัด
ความขัดแย้งและการสร้างความปรองดอง  ทั้งนี้ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏริูปและการ
ปรองดองแห่งชาติย่อมไม่มีอ านาจหน้าที่ในการ
บริหารราชการแผน่ดิน 
 เมื่อคณะรัฐมนตรไีดร้ับข้อเสนอตามวรรค
หนึ่ง หรือแนวทางและมาตรการตามวรรคสอง ให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอ
หรือแนวทางและมาตรการดังกล่าว รวมทั้งให้การ
สนับสนุนงบประมาณ  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีไม่
สามารถด าเนินการตามข้อเสนอหรือแนวทางและ
มาตรการใดได้ ให้ช้ีแจงเหตผุลใหร้ัฐสภา และ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏริูปและการ
ปรองดองแห่งชาติ ทราบ  ในการนี้ หากคณะ 
กรรมการยุทธศาสตร์การปฏริูปและการปรองดอง
แห่งชาติทบทวนข้อเสนอ แนวทาง หรือมาตรการ
ดังกล่าว และมีมตยิืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ ให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการให้เป็นไป
ตามมติดังกล่าว 

  มาตรา ๒๖๒  ให้มีสภาด าเนินการปฏิรูป
และสร้างความปรองดอง ประกอบด้วยบุคคลตาม
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ (๑) เพื่อด าเนินการ
ปฏิรูปและสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นอย่าง
ยั่งยืน  ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการ
ปรองดอง 
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 ให้สภาด าเนินการปฏิรูปและสร้างความ
ปรองดองประเมินผลการปฏิรูปและการสรา้ง
ความปรองดองในแต่ละปี และจดัท าแผนปฏิรูป
และสร้างความปรองดองในปีถัดไป รวมทั้ง
พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิเกี่ยวกับการปฏิรปู
และการสรา้งความปรองดอง ซึ่งตอ้งน าเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภาต่อไป  และอ านาจหน้าท่ี
อื่นตามพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูว่า
ด้วยยุทธศาสตร์การปฏริูปและการปรองดอง 
 ให้ประธานกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรปู
และการปรองดองแห่งชาติเป็นผู้เรียกประชุมและ
เป็นประธานการประชุมสภาด าเนินการปฏิรูปและ
สร้างความปรองดอง 

  มาตรา ๒๖๓  ในการด าเนินการตามมาตรา 
๒๖๑  หากเหน็ว่ากรณีใดจ าเป็นต้องตราพระราช 
บัญญตัิขึ้นใช้บังคับ ใหส้ภาด าเนนิการปฏิรปูและ
สรา้งความปรองดองจดัท าร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกบักรณีนั้นเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์การ
ปฏิรปูและการปรองดองแห่งชาติเพือ่เสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎร ในการนีค้ณะกรรมการยุทธศาสตรก์าร
ปฏิรปูและการปรองดองแห่งชาติจะแก้ไขเพิม่เติมหรือ
ส่งใหส้ภาด าเนนิการปฏริูปและสรา้งความปรองดอง
แก้ไขเพิม่เติมในส่วนใดก่อนกไ็ด ้
 ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตัง้
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตดิังกล่าวโดยต้องประกอบด้วย
สมาชิกสภาด าเนินการปฏิรูปและสร้างความ
ปรองดองและผู้แทนคณะกรรมการยุทธศาสตร์
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ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

การปฏิรปูและการปรองดองแห่งชาติรวมกันมี
จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมาธิการ
ทั้งหมด  และในกรณีที่เป็นการพิจารณาโดย
คณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตดิังกล่าว คณะกรรมาธิการร่วมกัน
นัน้จะต้องประกอบด้วยสมาชิกสภาด าเนินการ
ปฏิรูปและสร้างความปรองดองและผู้แทน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏริูปและการ
ปรองดองแห่งชาติรวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมดด้วย 
 ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอตาม
วรรคหนึ่งเป็นร่างพระราชบัญญตัิเกี่ยวด้วยการเงิน 
จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี  
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรตี้องพิจารณาให้ค ารับรอง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีไดร้ับร่าง  ในกรณีที่
นายกรัฐมนตรีไม่แจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาที่
ก าหนด ให้ถือว่านายกรัฐมนตรีให้ค ารับรอง 

 ส่วนที่ ๒ 
การปฏิรูปด้านต่าง ๆ  

 หมวด ๑๖ 

การปฏิรูปประเทศ 
    มาตรา ๒๕๗  การปฏิรูปประเทศตาม

หมวดนี้ต้องด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ประเทศชาตมิีความสงบเรยีบร้อย มี
ความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการ
พัฒนาด้านจิตใจ 
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 (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมี
โอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า 
 (๓) ประชาชนมีความสุข มีคณุภาพชีวิตที่ดี 
และมสี่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  มาตรา ๒๖๔  ให้มีการปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยตุิธรรม การบริหารราชการแผ่นดิน 
การบริหารท้องถิ่น และการปอ้งกนัและปราบปราม
การทุจรติ และประพฤติมิชอบ ตามแนวทางดังนี ้
 (๑) จัดให้มมีาตรการบังคบัใช้กฎหมายที่มี
ประสทิธิภาพ จดัใหป้ระชาชนได้รบัความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและคดี พัฒนากระบวนการยุตธิรรม
ทางเลือกและการระงับข้อพิพาทระหว่างประชาชน 
ปฏิรปูกระบวนการยตุิธรรมทางอาญาและส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ ตลอดจนองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมใหม้ีประสิทธภิาพ รวมทั้งบรูณาการ
กระบวนการยตุิธรรมของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (๒) บริหารราชการแผ่นดินและจัดสรร
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทบทวนภารกิจและ
บริการสาธารณะที่หน่วยงานของรฐัจัดท าอยู่ เพื่อ
ขจัดความซ้ าซ้อน รวมทั้งส่งเสริมความเป็น
พลเมืองและการมสี่วนร่วมของพลเมืองในการ
บริหารราชการแผ่นดิน  
 (๓) ให้มีกลไกที่มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
เพื่อขับเคลื่อนการกระจายอ านาจ การจัดสรรรายได้ 
และการปรับบทบาทของราชการส่วนกลาง ราชการ

  มาตรา ๒๕๘  ให้ด าเนนิการปฏิรปูประเทศ
อย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี ้
 ก. ด้านการเมือง  
     (๑) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกีย่วกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้ง
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รู้จกัยอมรับใน
ความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตทีแ่ตกต่างกัน 
และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสยีง
ประชามตโิดยอสิระ ปราศจากการครอบง าไม่ว่า
ด้วยทางใด  
     (๒) ให้การด าเนินกิจกรรมของพรรค
การเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ 
เพื่อให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทาง
การเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทาง
การเมืองร่วมกัน มีกระบวนการใหส้มาชิกพรรค
การเมืองมสี่วนร่วมและมคีวามรับผิดชอบอย่าง
แท้จริงในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองและ
การคัดเลือกผูม้ีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์
สุจรติ และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
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ส่วนภูมิภาค และให้มีกฎหมายและกลไกส าหรับการ
จัดตั้งองค์กรบริหารท้องถิ่นรูปแบบที่เหมาะสมกับ
การพัฒนาพื้นที่ โดยเร็ว 
 (๔) ให้มีกฎหมายและกลไกส่งเสรมิการเปดิเผย
ข้อมูลสาธารณะ ความโปร่งใสและธรรมาภบิาลใน
สังคม ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้ง
ให้มีการปฏริูปองค์กรที่มีหน้าที่ป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิิชอบใหม้ีความ
เป็นอสิระ และมีกระบวนการในการน าผู้กระท าผิดมา
ด าเนนิคดีโดยเร็ว 
 มาตรา ๒๖๕  ให้มีการปฏิรูปการศึกษา 
สาธารณสุข สังคม ศิลปและวัฒนธรรม และการ
คุ้มครองผุ้บริโภค ตามแนวทางดังนี้ 
 (๑) จัดให้มีกลไกเพื่อปฏริูปโครงสร้างการ
บริหารการศึกษาและระบบการเรยีนรู้ทุกระดับ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กระจายอ านาจ
การจัดการศึกษาให้สถานศึกษาท้ังของรัฐและ
เอกชนมีอิสระและความรับผิดชอบในการจัด
การศึกษา สนับสนุนให้ภาคเอกชน ชุมชน และ
องค์กรบริหารท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา จัดสรร
ค่าใช้จ่ายรายหัวโดยตรงแก่ผูเ้รียนระดับปฐมวัย
จนถึงระดับมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอและเป็น
ธรรม ส่งเสรมิการอาชีวศึกษา และการวิจัย
ระดับอุดมศึกษา สร้างธรรมาภิบาลในวงการศึกษา 
ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายที่จ าเปน็เพื่อขจัด
อุปสรรคต่อการปฏิรูปการศึกษา 

     (๓) มีกลไกท่ีก าหนดความรับผดิชอบ
ของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณา
นโยบายที่มไิด้วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า 
และความเสีย่งอย่างรอบด้าน  
     (๔) มีกลไกท่ีก าหนดใหผู้้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองต้องปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความซื่อสตัย์
สุจรติ และรับผดิชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตน  
     (๕) มีกลไกแก้ไขปญัหาความขดัแย้ง
ทางการเมืองโดยสันติวิธภีายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
 ข. ด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน 
     (๑) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและ
การจัดท าบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน  
     (๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของ
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อให้
เป็นระบบข้อมลูเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
และการบริการประชาชน 
     (๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและ
แผนก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องด าเนินการให้
เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละ
หน่วยงานท่ีแตกต่างกัน 
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 (๒) ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและ
การเงินการคลังของกองทุนสุขภาพให้มีมาตรฐาน
ใกล้เคียงกัน ปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้ง
พัฒนากลไกการก ากับดูแลระบบสขุภาพให้มี
คุณภาพและการให้บริการสุขภาพท่ีเป็นธรรม โดย
ให้มีราคาและค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
ต่อผู้รับบริการ 
 (๓) จัดให้มีกลไกซึ่งท าหน้าที่ศึกษารวมทั้ง
จัดท าข้อเสนอแนะและกฎหมายตา่ง ๆ เพื่อ
ผลักดันใหเ้กิดการปฏิรปูด้านสังคมและชุมชน 
ระบบสวสัดิการ ระบบการออมเพือ่การด ารงชีพใน
ยามสูงอาย ุระบบบ านาญ และระบบการดูแล
อย่างต่อเนื่องให้กับผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ รวมทั้งให้มีกฎหมายและกลไก
สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนหรือธนาคารแรงงาน 
เพื่อส่งเสริมการออมและการพัฒนาตนเอง และ
จัดท าแนวทางในการรวมตัวกันและการเจรจา
ต่อรองของผู้ใช้แรงงานให้สอดคลอ้งกับมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ 
 (๔) สนับสนุนใหม้ีสมัชชาศลิปวัฒนธรรม
ระดับชาติและระดบัท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีระบบ
ดูแลทุนทางวัฒนธรรมแห่งชาติเพือ่ส่งเสรมิ
ประชาชนและชุมชนในการสรา้งเสรมิศลิปวัฒนธรรม 
 (๕) ปฏิรูประบบ โครงสร้าง องค์กร และ
กฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ครองผู้บริโภคและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการคุม้ครองผู้บริโภค 
สร้างความปลอดภัยจากสินค้าและบริการ และ 
 

     (๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานใน
หน่วยงานของรัฐ และสามารถเจรญิก้าวหน้าได้
ตามความสามารถและผลสมัฤทธิ์ของงานของแต่
ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กลา้ตัดสินใจและ
กระท าในสิ่งท่ีถูกต้อง โดยคดิถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิด
สร้างสรรค์และคดิค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้
การปฏิบัตริาชการและการบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
มาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจาก
การใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 
     (๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย 
ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการปอ้งกันการทุจริต
ทุกขั้นตอน  
 ค. ด้านกฎหมาย 
     (๑) มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้
บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้
สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และ
พัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มีการใช้
ระบบอนุญาตและระบบการด าเนนิการโดย
คณะกรรมการเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้การ
ท างานเกิดความคล่องตัว โดยมีผูร้บัผิดชอบที่
ชัดเจน และไมส่ร้างภาระแก่ประชาชนเกินความ 
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การเยียวยาความเสียหายที่ผู้บริโภคได้รบั รวมทั้ง
จัดให้มีกลไกเพื่อคุ้มครองความมั่นคงด้านอาหาร 
 มาตรา ๒๖๖  ให้มีการปฏิรูปเศรษฐกิจ 
ตามแนวทางดังนี ้
 (๑) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยปฏริูปโครงสรา้งเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
การแข่งขันทางการค้า ระบบรัฐวสิาหกิจ พัฒน 
าการเกษตร อุตสาหกรรม บริการ ท่องเที่ยว 
โครงสร้างพื้นฐานและโลจสิติกส ์ระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัล เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ตลอดจนส่งเสริมสังคมผูป้ระกอบการ การพัฒนา
เศรษฐกิจเชิงพื้นที่ในรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และตามแนวชายแดน และการลงทุนของภาคเอกชน
ไทยในต่างประเทศ 
 (๒) ขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็น
ธรรมทางเศรษฐกิจ โดยใหม้ีกลไกกลางเพื่อก าหนด
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จัดสรรงบประมาณเพื่อ
ลดระดบัความยากจนและความเหลือ่มล้ า กระจาย
การถือครองที่ดิน ให้โอกาสที่เท่าเทียมด้านอาชีพ 
การศึกษา การสาธารณสุข บริการการเงิน 
สาธารณูปโภคที่ส าคญั และคุ้มครองเกษตรกรให้
ได้รับความเป็นธรรม ตลอดจนสนบัสนุนให้
ภาคเอกชนและประชาชนมสี่วนรว่มในการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกจิและสังคม 
 (๓) เสรมิสร้างวินัยทางการเงิน การคลัง 
และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยาว โดยใหม้ีกลไกอิสระในการ
ปฏิรูประบบการคลังและภาษีอากร เพิ่มภาษีให้

จ าเป็น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     (๒) ปฏิรูประบบการเรยีนการสอนและ
การศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพกฎหมายให้เป็นผูม้ีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ 
และยดึมัน่ในคณุธรรมและจรยิธรรมของนักกฎหมาย 
     (๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมาย
ของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีตา่ง ๆ เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก และสามารถ
เข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายไดง่้าย 
     (๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนใน
การจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย  
 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
     (๑) ให้มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุตธิรรมที่ชัดเจน 
เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความยตุิธรรมโดยไม่ล่าช้า 
และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ รวม
ตลอดทั้งการสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครดัเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคม 
     (๒) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา
ให้มีการตรวจสอบและถ่วงดลุระหว่างพนักงาน
สอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม 
ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีทีเ่กี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดี
ขาดอายุความ และสร้างความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนและพนักงาน
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ครบฐาน ขยายขอบเขตของการครอบคลุมของ
ระบบภาษีให้กว้างขวาง รวมทั้งจดัให้มีระบบ
บ านาญแห่งชาติที่มีความยั่งยืน ยกระดับมาตรฐาน
การด าเนินงานและความมั่นคงของระบบการเงิน
ระดับฐานรากและระบบสหกรณ ์ส่งเสริมตลาดทุน
ให้เป็นกลไกส าคญัในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนมคีวามรู้และมีวนิัยทางการเงิน 
 มาตรา ๒๖๗  ให้มีการปฏิรปูการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม และการ
ผังเมือง การปฏริูปด้านพลังงาน และการปฏริูป
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ตาม
แนวทางดังนี ้
 (๑) ปฏิรูประบบ โครงสร้าง องค์กร และ
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดท า
รายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์
ปฏิรูประบบกองทุนด้านสิ่งแวดล้อม ปฏิรูประบบ
การผังเมือง พัฒนาการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาองค์กรและ
กระบวนการยตุิธรรมด้านสิ่งแวดล้อม และปรับปรุง
กลไกและกระบวนการบรหิารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพื่อใหป้ระชาชน ชุมชน 
และท้องถิ่น มีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง  
 (๒) ให้มีการบรหิารจดัการพลังงานอย่างมี
ธรรมาภิบาลและยั่งยืน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณุภาพสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต
และสุขภาพของประชาชนและชุมชน รวมทั้งให้

อัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งก าหนด 
ให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชนจ์ากนิติวิทยาศาสตร ์
และจัดใหม้ีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
มากกว่าหน่ึงหน่วยงานที่มีอิสระจากกัน เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับบริการในการพิสจูน์ข้อเท็จจริง
อย่างมีทางเลือก 
     (๓) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรขององคก์รต่าง ๆ  ทีเ่กี่ยวขอ้งในกระบวนการ
ยุติธรรม ให้มุ่งอ านวยความยตุิธรรมแก่ประชาชน
โดยสะดวกและรวดเร็ว 
     (๔) ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสทิธิภาพ โดยแกไ้ขปรบัปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
หน้าที่ อ านาจ และภารกิจของต ารวจให้เหมาะสม 
และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการต ารวจให้เกดิประสิทธิภาพ 
มีหลักประกันว่าข้าราชการต ารวจจะไดร้ับ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ไดร้ับความเป็นธรรมใน
การแต่งตั้ง และโยกย้าย และการพิจารณา
บ าเหน็จความชอบตามระบบคณุธรรมที่ชัดเจน 
ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องค านึงถึง
อาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน 
เพื่อให้ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณตัิของบุคคลใด มี
ประสิทธิภาพ และภาคภมูิใจในการปฏิบัตหิน้าท่ี
ของตน   
 จ. ด้านการศึกษา  
     (๑) ให้สามารถเริม่ด าเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตาม
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ประชาชนไดร้ับรู ้เข้าถึง และเข้าใจในข้อมูลด้าน
พลังงาน มีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดนโยบาย
และกระบวนการวางแผนพลังงาน ติดตามและ
ตรวจสอบการด าเนินนโยบายและแผน และใหม้ี
การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการ
ปิโตรเลียมและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๓) ให้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และ
แผนเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี 
และนวตักรรม รวมทั้งสรา้งกลไกระดับชาติเพื่อท า
หน้าที่ดังกลา่ว ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมและ
พัฒนาองคค์วามรู้และระบบโครงสรา้งพื้นฐานของ
ประเทศในด้านนี้อยา่งเพยีงพอ ตลอดจนจัดท าหรือ
ปรับปรุงกฎหมายทีจ่ าเป็นเพื่อขจดัอุปสรรคต่อการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
ประเทศ 

มาตรา ๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กไดร้ับการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาใหส้มกับวัยโดยไม่เก็บคา่ใช้จ่าย 
     (๒) ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพื่อ
จัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี ้
     (๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัด
กรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
อาจารย์ให้ได้ผูม้ีจิตวญิญาณของความเป็นครู มี
ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมกีลไกสร้าง
ระบบคณุธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้
ประกอบวิชาชีพคร ู
     (๔) ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน
ทุกระดับเพื่อใหผู้้เรยีนสามารถเรียนได้ตามความ
ถนัด และปรบัปรุงโครงสร้างของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อบรรลเุป้าหมายดังกลา่วโดย
สอดคล้องกันท้ังในระดับชาติและระดับพื้นท่ี  
 ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 
     (๑) ขจัดอุปสรรคและเสรมิสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้
ประเทศชาติและประชาชนไดร้ับประโยชน์จาก
การเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ อย่างยั่งยืน โดย
มีภูมิคุม้กันท่ีดี  
     (๒) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การน าความคดิสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
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๓๑๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

     (๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความ
เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า เพิ่มพูนรายได้ของ
รัฐด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุง
ระบบการจัดท าและการใช้จ่ายงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล  
     (๔) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และ
ผู้ประกอบการแตล่ะขนาดใหม้ีความสามารถใน
การแข่งขันอย่างเหมาะสม และส่งเสรมิการ
ประกอบวิสาหกจิเพื่อสังคม และวสิาหกิจที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างกลไกเพิม่โอกาส
ในการท างานและการประกอบอาชีพของประชาชน 
 ช. ด้านอ่ืน ๆ  
     (๑) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน โดย
ค านึงถึงความต้องการใช้น้ าในทุกมิติ รวมทั้ง
ความเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพ
ภูมิอากาศประกอบกัน 
     (๒) จัดให้มีการกระจายการถือครอง
ที่ดินอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบ
กรรมสิทธ์ิและการถือครองที่ดินท้ังประเทศเพื่อ
แก้ไขปัญหากรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองท่ีดิน
อย่างเป็นระบบ  
     (๓) จัดให้มีระบบจดัการและก าจัดขยะ
มูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ 
     (๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้
ประชาชนไดร้ับสิทธิและประโยชน์จากการ 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๑๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

บริหารจดัการ และการเข้าถึงบริการที่มีคณุภาพ
และสะดวกทัดเทียมกัน 
     (๕) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภมูิที่มี
แพทย์เวชศาสตรค์รอบครัวดูแลประชาชนใน
สัดส่วนท่ีเหมาะสม 

 หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

  

  มาตรา ๒๕๗  บทบัญญัติในภาคนี้ก่อให้เกิด
ความรับผิดชอบแก่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยงาน และประชาชน ที่ต้องจัดให้มี
การปฏิรูปและการสร้างความปรองดองตามหลักการ
ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้และตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการนั้น 
 ให้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การปฏิรูป
และการสรา้งความปรองดองของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ 
และข้อเสนอการปฏริูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ
ได้ให้ความเห็นชอบ 
 ในกรณีที่มีปญัหาเกี่ยวกับอ านาจหนา้ที่ของ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการยทุธศาสตร์
การปฏริูปและการปรองดองแห่งชาติ ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี หรือ
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการ
ปรองดองแห่งชาติ เสนอเรื่องพร้อมความเห็นตอ่ศาล
รัฐธรรมนญูเพื่อพิจารณาวินิจฉยั 

  มาตรา ๒๕๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖๐ 
และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การด าเนินการปฏริูปประเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
วิธีการจัดท าแผน การมสี่วนร่วมของประชาชน
และหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศ การวดัผลการด าเนินการ และ
ระยะเวลาด าเนินการปฏริูปประเทศทุกด้าน ซึ่ง
ต้องก าหนดให้เริม่ด าเนินการปฏริปูในแต่ละดา้น
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวังว่าจะบรรลุใน
ระยะเวลาหา้ปี  
 ให้ด าเนินการตรากฎหมายตามวรรคหนึ่ง 
และประกาศใช้บังคับภายในหนึ่งรอ้ยยี่สิบวันนับ
แต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี ้
 ในระหว่างที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไม่มี
ผลใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการปฏริูป
โดยอาศัยหน้าท่ีและอ านาจที่มีอยูแ่ล้วไปพลาง
ก่อน 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๑๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

  มาตรา ๒๖๔  ให้มีการปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยตุิธรรม การบริหารราชการแผ่นดิน 
การบริหารท้องถิ่น และการปอ้งกนัและปราบปราม
การทุจรติ และประพฤติมิชอบ ตามแนวทางดังนี ้
 (๑) จัดให้มมีาตรการบังคบัใช้กฎหมายที่มี
ประสทิธิภาพ จดัใหป้ระชาชนได้รบัความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและคดี พัฒนากระบวนการยุตธิรรม
ทางเลือกและการระงับข้อพิพาทระหว่างประชาชน 
ปฏิรปูกระบวนการยตุิธรรมทางอาญาและส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ ตลอดจนองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมใหม้ีประสิทธภิาพ รวมทั้งบรูณาการ
กระบวนการยตุิธรรมของหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง 
 

  มาตรา ๒๖๐  ในการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายตามมาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม (๔) ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ประกอบด้วย 
 (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมคีวามรูค้วามซื่อสัตย์
สุจรติและเที่ยงธรรมเป็นท่ีประจักษ์และไม่เคย
เป็นข้าราชการต ารวจมาก่อน เป็นประธาน 
 (๒) ผู้เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการต ารวจซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
รวมอยู่ด้วย มจี านวนตามที่คณะรฐัมนตรีก าหนด 
เป็นกรรมการ  
 (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมคีวามรูค้วามซื่อสัตย์
สุจรติและเที่ยงธรรมเป็นท่ีประจักษ์และไม่เคย
เป็นข้าราชการต ารวจมาก่อน มีจ านวนเท่ากับ
กรรมการตาม (๒) เป็นกรรมการ 
 (๔) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงยตุิธรรม เลขาธิการ
ส านักงานศาลยุติธรรม และอัยการสูงสดุ เป็น
กรรมการ 
 ให้คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี ้
 เมื่อครบก าหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว ถ้า
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวยังไม่แล้ว
เสร็จ ให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจ
ด าเนินการตามหลักอาวุโสตามหลกัเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๑๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

  มาตรา ๒๖๕  ให้มีการปฏิรูปการศึกษา 
สาธารณสุข สังคม ศิลปและวัฒนธรรม และการ
คุ้มครองผุ้บริโภค ตามแนวทางดังนี้ 
 (๑) จัดให้มีกลไกเพื่อปฏริูปโครงสร้างการ
บริหารการศึกษาและระบบการเรยีนรู้ทุกระดับ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กระจายอ านาจ
การจัดการศึกษาให้สถานศึกษาท้ังของรัฐและ
เอกชนมีอิสระและความรับผิดชอบในการจัด
การศึกษา สนับสนุนให้ภาคเอกชน ชุมชน และ
องค์กรบริหารท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา จัดสรร
ค่าใช้จ่ายรายหัวโดยตรงแก่ผูเ้รียนระดับปฐมวัย
จนถึงระดับมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอและเป็น
ธรรม ส่งเสรมิการอาชีวศึกษา และการวิจัย
ระดับอุดมศึกษา สร้างธรรมาภิบาลในวงการศึกษา 
ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายที่จ าเปน็เพื่อขจัด
อุปสรรคต่อการปฏิรูปการศึกษา 

  มาตรา ๒๖๑  ในการปฏิรูปตามมาตรา 
๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา ให้มีคณะกรรมการที่มี
ความเป็นอิสระคณะหนึ่งท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่าง
กฎหมายที่เกีย่วข้องในการด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรดี าเนินการต่อไป 
 ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวันนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้คณะกรรมการ
ด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่าง
กฎหมายให้แล้วเสร็จและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ภายในสองปีนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง  

บทเฉพาะกาล ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 
 มาตรา ๒๙๒  ให้คณะองคมนตรีซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็น
คณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

 มาตรา ๒๗๓  ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๒๕๔  ให้คณะองคมนตรซีึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
เป็นคณะองคมนตรตีามบทบญัญตัิแห่ง
รัฐธรรมนูญนี ้

 มาตรา ๒๕๔๒๖๒  ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๒๙๓  ให้สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ท าหน้าที่รัฐสภา 
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒสิภาตามบทบัญญตัิ
แห่งรัฐธรรมนญูนี้จนกว่าจะมีการประชุมรัฐสภา
เป็นครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗ 

 มาตรา ๒๗๔  ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประธานและรองประธานสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ
ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ท าหน้าท่ีสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และท าหน้าท่ี
ประธานหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

 มาตรา ๒๕๕  ในระหว่างที่ยังไม่มีสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนญูนี้ ให้
สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติที่ตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวัน

 มาตรา ๒๕๕๒๖๓  ในระหว่างทีย่ังไม่มี
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ 
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ ยังคงท าหน้าทีร่ัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภาต่อไป และใหส้มาชิกสภานิตบิัญญตัิ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๑๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 ในระหวา่งเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าบทบัญญตัิ
ใดในรัฐธรรมนญูนีห้รือกฎหมายอื่นบัญญตัิให้
ประธานรฐัสภา ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรหรือ
ประธานวุฒิสภา เป็นผู้ลงนามรบัสนองพระบรมราช
โองการ  ให้ประธานสภานิติบญัญัตแิห่งชาตเิป็นผู้
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 ในวาระเริม่แรก หากปรากฏว่าเมือ่ต้องมี
การประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗ 
แล้ว แต่ยังไม่มีวุฒิสภา ให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติท าหน้าท่ีวุฒิสภาต่อไป  เว้นแต่การ
พิจารณาให้บคุคลด ารงต าแหน่งและการถอดถอน
จากต าแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
จนกว่าจะมีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนญูนี้ และ
กิจการใดที่สภานิติบญัญัติแห่งชาติไดด้ าเนินการ
ในระหว่างเวลาดังกล่าว ให้มผีลเปน็การ
ด าเนินการของวุฒิสภา และในกรณีที่บทบัญญตัิ
ใดในรัฐธรรมนญูนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้
ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ ให้ประธานสภานติิบญัญัติแห่งชาติ
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๙๓  มาตรา 
๙๔  มาตรา ๑๐๑  มาตรา ๑๐๒  มาตรา ๑๐๖  
มาตรา ๑๐๙  มาตรา ๑๑๑  มาตรา ๑๑๓  
มาตรา ๑๑๔  มาตรา ๑๑๕  มาตรา ๑๑๙  
มาตรา ๑๒๐  มาตรา ๑๙๗ วรรคสี่  มาตรา 
๒๖๑ และบทบัญญตัิแห่งกฎหมายใดที่ห้ามมิให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางการเมือง มาใช้บังคับ 
 

ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญูนี้ จนกว่าจะมีการ
ประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกตามมาตรา ๑๓๒ 
 ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าบทบัญญัติ
ใดในรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือ
ประธานรัฐสภา เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 ในวาระเริม่แรก หากปรากฏว่าเมือ่ต้องมี
การประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกตามมาตรา ๑๓๒ 
แล้ว แต่ยังไมม่ีวุฒิสภา ให้สภานิตบิัญญัติแห่งชาติ
ท าหน้าที่วุฒิสภา และให้ประธานและรองประธาน 
สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติท าหน้าท่ีประธานและรอง
ประธานวุฒิสภา ต่อไป จนกว่าจะมีวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญนี้  เว้นแต่การพิจารณาให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งและการถอดถอนจากต าแหน่งตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และกิจการใดที่สภา
นิติบัญญตัิแห่งชาติได้ด าเนินการในระหว่างเวลา
ดังกล่าว ให้มีผลเป็นการด าเนินการของวุฒิสภา  
และในกรณีที่บทบัญญตัิใดในรัฐธรรมนญูนี้หรือ
กฎหมายอื่นบญัญัติให้ประธานวุฒสิภาเป็นผูล้ง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ ให้ประธานสภา
นิติบัญญตัิแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรบัสนองพระบรม
ราชโองการ 
 มิให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรตามมาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ 
มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา 

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ท าหนา้ที่รัฐสภา สภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒสิภา หรือเปน็สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามล าดับ ตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้สิ้นสุดลงใน
วันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลัง 
การเลือกตั้งท่ัวไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนญูนี ้
 สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติ นอกจาก
จะต้องมีคณุสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แลว้ ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้าม รวมทั้งเหตุ
แห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามที่บญัญัตไิว้ส าหรับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญนี้ ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) มาตรา ๙๒ ยกเว้น (๓) และ (๔) 
 (๒) มาตรา ๙๓ ยกเว้น (๓) (๑๒) (๑๓) 
(๑๔) และ (๑๕) 
 (๓) มาตรา ๙๖ ยกเว้น 
      (ก) กรณีตาม (๔) เฉพาะในส่วนท่ี
เกี่ยวกับมาตรา ๙๒ (๓) และ (๔)  
      (ข) กรณีตาม (๕) เฉพาะในส่วนท่ี
เกี่ยวกับมาตรา ๙๓ (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ 
(๑๕) และ 
      (ค) กรณีตาม (๖) เฉพาะในกรณีที่
สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติเปน็เจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจตามที่
กฎหมายหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

แห่งชาตซิึ่งด ารงต าแหน่งอยูใ่นวันกอ่นวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ท าหนา้ทีร่ัฐสภำ สภำ
ผู้แทนรำษฎร และวุฒิสภำ หรือเป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามล าดับ ตาม
บทบัญญัตแิห่งรฐัธรรมนญูนี้ และใหส้ภานิตบิัญญัติ
แห่งชาติและสมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ
สิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้ง
แรกภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปที่จดัขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญนี ้
 สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติ นอกจาก
จะต้องมีคณุสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตาม
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว ต้องมีคณุสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งเหตุแหง่การสิ้นสดุ
สมาชิกภาพตามที่บัญญัตไิว้ส าหรบัสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนญู
นี้ ดังต่อไปนี้ด้วย 

 (๑) มำตรำ ๙๒ ยกเว้น (๓) และ (๔) 

 (๒๑) มาตรา ๙๓๙๘ ยกเว้น (๓) (๑๒) 
(๑๓) (๑๔) และ (๑๕) 
 (๓๒) มาตรา ๙๖๑๐๑ ยกเว้น 

      (ก) กรณีตำม (๔) เฉพำะในส่วนที่
เกี่ยวกับมำตรำ ๙๒ (๓) และ (๔)  

      (ขก) กรณีตาม (๕๖) เฉพาะในส่วนท่ี
เกี่ยวกับมาตรา ๙๓๙๘ (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) 
และ (๑๕) และ 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๑๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

กับการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๑๕๓ มาใช้บังคับ
กับการสิ้นสุดของสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย
โดยอนุโลม 

๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ 
มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗  
บทบัญญัตเิกี่ยวกับวุฒิสภาตามมาตรา ๑๑๘ 
มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ มาตรา 
๑๒๕ บทบัญญตัิมาตรา ๑๒๗  บทบัญญัติเกีย่วกับ
การต้องห้ามมิใหด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองตาม
มาตรา ๑๙๖ วรรคสอง มาตรา ๒๐๗ วรรคสาม 
มาตรา ๒๓๒ มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๓๗ และ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ห้ามมใิห้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง มาใช้บังคับกับการด ารง
ต าแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ 
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๑๕๖ มาใช้บังคับ
กับการสิ้นสุดของสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยโดย
อนุโลม 

 (๔) มาตรา ๑๐๓ ยกเว้น ข. ลักษณะ
ต้องห้ามตาม (๑) เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรา 
๙๓ (๓) และ (๑๕) และ ข. ลักษณะต้องห้ามตาม 
(๒) และ (๖)  
 มิให้น ามาตรา ๑๐๗ มาใช้บังคับแก่การ
ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีของสมาชิกสภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาติ 
 บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ห้ามมใิห้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางการเมือง มิให้น ามาใช้
บังคับแก่การด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 
 ในระหว่างที่สภานติิบัญญัติแห่งชาติท า
หน้าท่ีรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาตาม
วรรคหนึ่ง ให้อ านาจของประธานรฐัสภา ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย เป็นอ านาจของ
ประธานสภานิติบญัญตัิแห่งชาต ิ
 ในระหว่างที่สภานติิบัญญัติแห่งชาติท า
หน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง หากมตี าแหน่งว่างลง 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะน าความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งผู้มคีุณสมบัติและ
ไม่มลีักษณะต้องห้ามวรรคสอง เป็นสมาชิกสภา
นิติบัญญตัิแห่งชาติแทนก็ได ้
 เมื่อมีการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกภายหลังที่
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ สมาชิกสภานิติบัญญตัิ
แห่งชาติจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภามิได้ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภานิติ

      (คข) กรณีตาม (๖๗) เฉพาะในกรณีที่
สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติเปน็เจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจตามที่
กฎหมายหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๑๘๔ (๑) 
 (๔๓) มาตรา ๑๐๓๑๐๘ ยกเวน้ ก. คณุสมบัติ
ตาม (๓) และ (๔) และ ข. ลักษณะต้องห้ามตาม 
(๑) (๒) และ (๗) แตเ่ฉพาะในกรณีตาม (๑) นั้น 
ไม่รวมส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๙๓๙๘ (๓) และ 
(๑๕) และ ข. ลักษณะต้องห้ำมตำม (๒) และ (๖)  
 มิให้น ามาตรา ๑๐๗๑๑๒ มาใช้บงัคับแก่
การด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีของสมาชิกสภา 
นิติบัญญตัิแห่งชาต ิ

 บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ห้ามมใิห้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มิให้น ามาใช้บังคับแก่
การด ารงต าแหน่งรัฐมนตรตีามมาตรา ๒๖๔ 
ข้าราชการการเมืองที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะรัฐมนตรตีามมาตรา ๒๖๔ 
หรือเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาตติามมาตรา ๒๖๕ หรือ
สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติตามมาตรานี ้
 ในระหว่างที่สภานติิบัญญัติแห่งชาติท า
หน้าท่ีรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาตาม
วรรคหนึ่ง ให้อ านาจของประธานรฐัสภา ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย เป็นอ านาจของ
ประธานสภานิติบญัญตัิแห่งชาต ิ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๑๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

บัญญัติแห่งชาติภายในเก้าสิบวันนบัแต่วันท่ี
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

 ในระหว่างที่สภานติิบัญญัติแห่งชาติท า
หน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง หากมตี าแหน่งว่างลง 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะน าความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งผู้มคีุณสมบัติและ
ไม่มลีักษณะต้องห้ามตามวรรคสอง เป็นสมาชิก
สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติแทนก็ได ้

 เมื่อมีการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกภายหลังที่
จากวันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ใชบ้ังคับ สมาชิก
สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติจะสมัครรบัเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมคัรรับเลือกเป็น
สมำชิกวฒุิสภำมไิด้ เว้นแตจ่ะไดพ้้นจากต าแหน่ง
สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนีใ้ช้บงัคับ 

 มาตรา ๒๙๘ วรรคหนึ่ง  ให้คณะรัฐมนตรีที่
บริหารราชการแผน่ดินอยู่ในวนัประกาศใช้
รัฐธรรมนญูนี ้คงเป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบญัญตัิ
แห่งรัฐธรรมนูญนี ้และให้พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ
เมื่อคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมต่ามรัฐธรรมนูญนีเ้ข้า
รับหน้าที ่
 วรรคสาม  มิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๗๑ 
วรรคสอง  มาตรา ๑๗๒  มาตรา ๑๗๔ และ
มาตรา ๑๘๒ (๔) (๗) และ (๘) มาใช้บังคับกับการ
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่
บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี ้

 มาตรา ๒๗๘ วรรคหนึ่ง  ให้คณะรัฐมนตรี
ที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นคณะรัฐมนตรีตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้พ้นจาก
ต าแหน่งท้ังคณะเมื่อคณะรัฐมนตรทีี่ตั้งขึ้นใหม่ตาม
รัฐธรรมนูญนี้เข้ารับหน้าที ่
 วรรคสาม  มิให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๕  คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๖  การสิ้นสดุ
ความเป็นรัฐมนตรตีามมาตรา ๑๗๓ มาตรา ๑๗๕ 
(๓) (๕) (๘) และ (๙) มาตรา ๒๓๓ และมาตรา 
๒๓๔ (๒) และ (๔) มาใช้บังคับกับการด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่บริหาร

 มาตรา ๒๕๖  ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหาร
ราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญตัิ
แห่งรัฐธรรมนญูนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้น
ใหม่ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปครัง้แรกตาม
รัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าท่ี  และให้น ามาตรา 
๒๕๕ วรรคสาม มาใช้บังคับแก่การด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม 
 รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งนอกจากจะต้องมี
คุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องหา้มตามรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ แล้ว ต้องไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามที่
บัญญัตไิว้ส าหรับรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนญูนี้ 
ดังต่อไปนี้ด้วย 

 มาตรา ๒๕๖๒๖๔  ให้คณะรัฐมนตรีที่
บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันกอ่นวันประกาศ 
ใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบญัญตัิ
แห่งรัฐธรรมนญูนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้น
ใหม่ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปครัง้แรกตาม
รัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าท่ี  และให้น าความใน
มาตรา ๒๕๕๒๖๓ วรรคสาม มาใช้บังคับแก่การ
ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม 

 รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งนอกจากจะต้องมี
คุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องหา้มตามรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ แล้ว ต้องไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามที่
บัญญัตไิว้ส าหรับรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ 
ดังต่อไปนี้ด้วยมาตรา ๑๖๐ ยกเว้น (๖) เฉพาะ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๒๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี ้
 

 (๑) มาตรา ๑๕๕ ยกเว้น (๖) เฉพาะใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๙๓ (๑๒)(๑๔) และ (๑๕) 
 (๒) มาตรา ๑๖๕ (๓) (๔) ยกเว้นในส่วนท่ี
เกี่ยวกับมาตรา ๑๕๕ (๖) เฉพาะในส่วนท่ี
เกี่ยวกับมาตรา ๙๓ (๑๒) (๑๔) และ (๑๕) 
 การด าเนินการแต่งตั้งรัฐมนตรีในระหว่าง
เวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
 ให้น ามาตรา ๒๕๕ วรรคเจด็ มาใช้บังคับ
แก่การสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมคัรรบัเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งและวรรคสามด้วยโดย
อนุโลม 
 

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) 
และ (๑๕) และต้องพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 
๑๗๐ ยกเว้น (๓) และ (๔) แต่ในกรณีตาม (๔) 
เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) 
(๑๔) และ (๑๕) และยกเว้นมาตรา ๑๗๐ (๕) 
เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการด าเนนิการตาม
มาตรา ๑๘๔ (๑) 
 (๑) มำตรำ ๑๕๕ ยกเว้น (๖) เฉพำะใน

ส่วนที่เกี่ยวกับมำตรำ ๙๓ (๑๒)(๑๔) และ (๑๕) 

 (๒) มำตรำ ๑๖๕ (๓) (๔) ยกเว้นในส่วน

ที่เกี่ยวกับมำตรำ ๑๕๕ (๖) เฉพำะในส่วนที่

เกี่ยวกับมำตรำ ๙๓ (๑๒) (๑๔) และ (๑๕) 

 การด าเนินการแต่งตั้งรัฐมนตรีในระหว่าง
เวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการตามรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ และซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรฐัธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช 
๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ แต่ต้องไมม่ี
ลักษณะต้องห้ามตามวรรคสองด้วย 

 ให้น าความในมาตรา ๒๕๕๒๖๓ วรรคเจด็ 
มาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตัง้เป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร หรือสมัครรบัเลือกเป็น
สมำชิกวฒุิสภำของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสามด้วยโดยอนโุลม 
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๓๒๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 มาตรา ๒๙๘ วรรคสอง  ให้คณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะพร้อมกับ
คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ด้วย 
 

 มาตรา ๒๗๘ วรรคสอง  ให้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติตามรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ และผู้ด ารงต าแหน่งในคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป และให้พ้นจากต าแหน่งท้ังคณะ
พร้อมกับคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดิน
อยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ด้วย  
และในระหว่างเวลาดังกล่าว ให้หวัหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติคงมีอ านาจหน้าท่ีตามที่บัญญัตไิว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วย 
 

 มาตรา ๒๕๗  ให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันกอ่นวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้น
ใหม่ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปครัง้แรกตาม
รัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าท่ี 
 ในระหว่างการปฏบิัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 
ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติและคณะ
รักษาความสงบแห่งชาตยิังคงมีหน้าท่ีและอ านาจ
ตามที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และให้ถือว่า
บทบัญญัติของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
ดังกล่าวในส่วนท่ีเกี่ยวกับอ านาจของหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป 
 ให้น ามาตรา ๒๕๕ วรรคเจด็ มาใช้บังคับ
แก่การสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมคัรรบัเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ของผู้ด ารงต าแหน่งในคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติด้วยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๕๗๒๖๕  ให้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ด ารงต าแหน่งอยูใ่นวันก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้น
ใหม่ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปครัง้แรกตาม
รัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าท่ี 

 ในระหว่างการปฏบิัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 
ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติและคณะ
รักษาความสงบแห่งชาตยิังคงมีหน้าท่ีและอ านาจ
ตามที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไ้ข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ และให้ถือว่า
บทบัญญัติของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
ดังกล่าวในส่วนท่ีเกี่ยวกับอ านาจของหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป 

 ให้น าความในมาตรา ๒๕๕๒๖๓ วรรคเจด็ 
มาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตัง้เป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร หรือสมัครรบัเลือกเป็น
สมำชิกวฒุิสภำของผู้ด ารงต าแหน่งในคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติด้วยโดยอนโุลม 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๒๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 มาตรา ๒๙๔  ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญและ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนญูตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ สิ้นสุดลงในวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้
 เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนไดเ้สีย 
ห้ามมิให้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญลงสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
ด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาภายในสองปี นับ
แต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๒๗๕  เพื่อประโยชน์ในการจัดใหม้ี
พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูและกฎหมายอื่น
ที่จ าเปน็ ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนญูและ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศตามรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พทุธศักราช ๒๕๕๗ 
และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ ยังคงปฏิบัตหินา้ที่ต่อไปและ
สิ้นสดุลงในวนัเปดิประชุมรัฐสภาเปน็ครั้งแรกตาม
มาตรา ๑๓๒  เว้นแต่นายกรัฐมนตรจีะมีประกาศให้
สภาขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ สิ้นสุดลงก่อนก าหนดเวลา
ดังกลา่ว  
 เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนไดเ้สีย ห้าม
มิให้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนญูด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ข้าราชการการเมือง ผู้บรหิารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งใดในพรรคการเมือง ภายในสองปีนับแต่
วันที่พ้นจากต าแหน่งกรรมาธิการยกร่างรฐัธรรมนญู 
แต่ส าหรับกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งด ารง
ต าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหง่ชาติอยู่ในวัน
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ยังคงด ารง
ต าแหน่งสมาชิกสภานติิบัญญตัิแหง่ชาติต่อไปได ้

 มาตรา ๒๕๘  ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรปู
ประเทศอยู่ปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อด าเนนิการตาม
มาตรา ๒๖๙ ต่อไปให้แล้วเสรจ็ภายในหน่ึงปีนับ
แต่วันท่ีรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และเมื่อครบ
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้สภาขับเคลื่อนการปฏริูป
ประเทศสิ้นสดุลง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของสภาขับเคลื่อนการปฏริปูประเทศ 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะ
ปรับเปลีย่นโครงสร้างหรือวิธีการท างานของสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับ
ภารกิจตามมาตรา ๒๖๙ และเกิดประสิทธิภาพก็
ได้ และในกรณีทีม่ีต าแหน่งว่างลง หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาตจิะแต่งตั้งบุคคลที่
เห็นสมควรเพื่อแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได ้
 ให้น ามาตรา ๒๕๕ วรรคเจด็ มาใช้บังคับ
แก่การสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมคัรรบัเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏริูปประเทศด้วย
โดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๒๕๘๒๖๖  ให้สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศอยู่ปฏิบัติหน้าท่ี เพือ่ด ำเนินกำร
ตำมมำตรำ ๒๖๙ ต่อไปใหแ้ล้วเสร็จภำยในหนึ่ง
ปีนับแตว่ันที่รัฐธรรมนญูนี้ใช้บังคับ และเมื่อ

ครบก ำหนดเวลำดังกล่ำว ให้สภำพลางก่อนเพื่อ
จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศส้ินสุดลง เพือ่ประโยชนใ์นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของสภำขับเคล่ือนกำรปฏิรูป

ประเทศ หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ

จะปรับเปล่ียนโครงสร้ำงหรือวิธกีำรท ำงำนของ

สภำขับเคล่ือนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อให้

สอดคล้องกับภำรกิจตำมมำตรำ ๒๖๙ และเกิด

ประสิทธิภำพก็ได้ และในกรณีทีม่ีต ำแหน่งว่ำง

ลง หัวหนำ้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำตจิะ

แต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเพื่อแทนต ำแหน่งที่

ว่ำงก็ได ้จนกว่าจะมีกฎหมายว่าดว้ยแผนและ
ขั้นตอนการด าเนินการปฏริูปประเทศท่ีตราขึ้น
ตามมาตรา ๒๕๙ 
 เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะ
ปรับเปลีย่นโครงสร้างหรือวิธีการท างานของสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้การปฏริูป
ประเทศตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้  
 ให้น าความในมาตรา ๒๕๕๒๖๓ วรรคเจด็ 
มาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตัง้เป็นสมาชิก 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๒๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

สภาผู้แทนราษฎร หรือสมัครรบัเลือกเป็น
สมำชิกวฒุิสภำของสมาชิกสภาขบัเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศด้วยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๙๕  ให้สภานิติบญัญัติแหง่ชาติ
พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ร่างพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมือง และ
ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ได้รบัจากคณะ 
กรรมาธิการยกรา่งรัฐธรรมนูญ ใหแ้ล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ 
 ในกรณีที่พ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
แล้ว แต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติยังพิจารณาร่าง
พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูดังกล่าวไมแ่ล้ว
เสร็จ ให้ประธานสภานิติบญัญัตแิห่งชาติน ารา่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะ 
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนญูจดัท าขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายภายในเจ็ดวนัเพื่อทรงลงพระ
ปรมาภไิธย โดยถือเสมือนวา่สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ
ได้ใหค้วามเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนญูดังกล่าวแล้ว 
 ในระหว่างที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามวรรคหนึ่ง ยังไม่มี

 มาตรา ๒๗๖  ให้คณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญด าเนินการยกร่างพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูและร่างพระราชบัญญตัิ
ดังต่อไปนี้ แล้วเสนอให้สภานิติบญัญัติแห่งชาติ
พิจารณา  โดยมิให้น าบทบญัญตัิมาตรา ๑๔๒ 
มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๑๕๔ มา
ใช้บังคับ  ในกรณีนี้ สภานิติบญัญตัิแห่งชาติต้อง
พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญู
และร่างพระราชบญัญัตดิังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาและเงื่อนไขที่ก าหนด ดังนี้ 
 (๑) ร่างพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมือง และ
ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา ๑๕๓ (๑๐) (๑๒) และ (๑๓)  ต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างจากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
 (๒) ร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู
ตามมาตรา ๑๕๓ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ 
(๑๑) ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อย
ยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างจากคณะกรรมาธิการ 
 

 มาตรา ๒๕๙  ให้คณะกรรมการรา่ง
รัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช 
๒๕๕๘ อยู่ปฏิบัติหนา้ที่ต่อไป เพื่อจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอื่นท่ีจ าเป็นดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ และ
เสนอต่อสภานิติบญัญตัิแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 
 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง 
 (๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง  
 

 มาตรา ๒๕๙๒๖๗  ให้คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช 
๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ อยู่ปฏิบัติหน้าท่ี
ต่อไป เพ่ือจัดท าร่างพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญและกฎหมำยอื่นทีจ่ ำเป็นดังต่อไปนี้
ให้แล้วเสร็จ และเสนอต่อสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง 

 (๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู 
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๓๒๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ผลใช้บังคับ ให้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑  
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงใช้
บังคับต่อไปจนกว่าพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ 

ยกร่างรัฐธรรมนูญ  แตต่้องไม่ช้ากว่าการเปิด
ประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกตามมาตรา ๑๓๒ 
 (๓) ร่างพระราชบัญญตัิที่คณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่ามีความจ าเป็นเพื่อให้
บรรลตุามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนี้และได้
จัดท าบัญชีรายชื่อของร่างพระราชบัญญัตดิังกล่าว
เสนอต่อสภานิติบญัญตัิแห่งชาติภายในสามวันนับ
แต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ รวมทั้งได้ยกรา่ง
และเสนอต่อสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ ต้องพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันท่ี
ได้รับร่างจากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
 ให้คณะกรรมาธิการยกรา่งรัฐธรรมนูญ
จัดส่งเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูไปพร้อมกับร่าง
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญและร่าง
พระราชบัญญัตติามวรรคหนึ่ง ด้วย  และให้สภา
นิติบัญญตัิแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
รัฐสภา และศาล ใช้เจตนารมณ์ดังกล่าวในการ
จัดท าและในการวินิจฉัยเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูและร่างพระราชบัญญตัินั้น 
 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูและร่างพระราชบัญญตัิตาม
วรรคหนึ่ง ให้สภานิติบญัญัติแห่งชาติตั้งคณะ 
กรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณาร่างพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรา่งพระราช 
บัญญัตดิังกล่าว โดยในคณะกรรมาธิการวิสามญั
นั้นต้องประกอบด้วยกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมเป็นกรรมาธิการด้วย 
 

 (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผูต้รวจการแผ่นดิน 
 (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
 (๑๐) กฎหมายว่าด้วยวนิัยการเงินการคลัง
ของรัฐ 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง จะจดัท าขึ้น
ใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้  ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
และต้องมุ่งหมายให้มีการขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ และต้องท าให้แล้ว
เสร็จภายในแปดเดือนนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้  ในกรณีที่คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญจดัท าไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว 
ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่ง 
และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แต่งตั้งคณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญคณะใหม่
เพื่อจัดท าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู
และกฎหมายตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ 
 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ให้เกิดประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะ
แต่งตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง
เพิ่มขึ้นก็ได้ แตร่วมแล้วต้องไมเ่กินสามสิบคน 
 เมื่อไดร้ับร่างพระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

 (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  
 (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

 (๑๐) กฎหมำยว่ำด้วยวินัยกำรเงนิกำร
คลังของรัฐพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 การด าเนินการตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญจะจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูดังกล่าวขึ้นใหม่หรือแก้ไข
เพิ่มเติมก็ได้  ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญู และต้องมุ่ง
หมายให้มีการขจัดการทุจรติและประพฤติมิชอบ
ในทุกรูปแบบ และต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน
แปดเดือนสองร้อยสีส่ิบวันนับแตว่ันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้  ในกรณีที่คณะกรรมกำรร่ำงและ
เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาตไิด้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจัดท ำไม่ที่
เสนอตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้วเสร็จภำยในเวลำ
ดังกล่ำว ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญูเป็น
อันพ้นจากต าแหน่ง และใหห้ัวหนำ้คณะรักษำ
ควำมสงบแหง่ชำติแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความ
เห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง (๑) หรอื (๒) แล้ว ก่อน
น าขึ้นทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวายเพื่อ
พระมหากษตัริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ส่งให้
ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๕๗  ส่วนร่าง
พระราชบัญญัตติามวรรคหนึ่ง (๓) ที่สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว ให้น า
บทบัญญัตมิาตรา ๑๕๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ทั้งนี้ โดยให้คณะกรรมาธิการยกรา่งรัฐธรรมนญูมี
อ านาจขอให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยไดด้้วย  
 ในกรณีที่พ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว 
แต่สภานิติบัญญตัิแห่งชาติยังพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่าง
พระราชบญัญตัิตามวรรคหนึ่งไมแ่ลว้เสรจ็ ให้ถือ
เสมือนวา่สภานิติบญัญัติแห่งชาติได้ให้ความ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญู
หรือร่างพระราชบัญญัติทีค่ณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญเสนอ และใหด้ าเนินการดังต่อไปนี ้
 (๑) ให้ประธานสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติน า
ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญที่
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนญูเสนอ ส่งให้
ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาภายในเจด็วัน และให้น า
บทบัญญัตมิาตรา ๑๕๗ มาใช้บังคับ  แล้วให้
นายกรัฐมนตรีด าเนินการตามมาตรา ๑๕๑ 
 (๒) ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัติ
ที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนญูเสนอ ข้ึน

แล้ว สภานติิบัญญัติแห่งชาตติ้องพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในเวลาหกสิบวันนับแต่วนัท่ีได้รับร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ  
ในกรณีที่สภานิติบญัญัติแห่งชาติพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดไม่
แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ถอืว่าสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติเห็นชอบกับร่างพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นตามที่คณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญเสนอ และให้น ามาตรา ๑๒๗ มา
ใช้บังคับแก่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูของสภานติิบญัญัติแห่งชาติ
ตามมาตรานีโ้ดยอนุโลม 
 เมื่อพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายตามวรรคหนึ่ง ประกาศใช้บังคับ
ครบทุกฉบับแล้ว ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
เป็นอันพ้นจากหน้าท่ี 
 เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนไดเ้สีย ห้าม
มิให้กรรมการรา่งรัฐธรรมนูญด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองภายในสองปีนับแต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่ง
ตามวรรคห้า 
 

รัฐธรรมนูญคณะใหม่เพื่อจัดท ำรำ่งพระรำช 

บัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูและกฎหมำยตำม

วรรคหนึ่งใหแ้ล้วเสร็จแตต่้องไม่ชา้กว่าวันพ้น
จากต าแหน่งของสมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติ
ตามมาตรา ๒๖๓ 
 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ให้เกิดประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญจะขอให้
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะแต่งตั้ง
กรรมการร่างรัฐธรรมนญูตามวรรคหนึ่งเพิ่มขึ้นก็
ได้ แตร่วมแล้วต้องไม่เกินสามสิบคน 

 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูตามวรรคหนึง่ เมื่อได้รับร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจากคณะ 
กรรมการร่างรัฐธรรมนญูแล้ว สภานิติบัญญตัิ
แห่งชาติต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาหก
สิบวันนบัแต่วนัที่ได้รับร่างพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญแตล่ะฉบับ  ในกรณีทีส่ภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับใดไม่แล้วเสร็จภายในเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าสภานติิบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบ
กับร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับ
นั้นตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอ 
และให้น ำมำตรำ ๑๒๗ มำใช้บงัคับแก่กำร

พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญของสภำนิติบญัญัตแิห่งชำติตำม

มำตรำนี้โดยอนุโลม 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๒๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระ
ปรมาภไิธยตามมาตรา ๑๕๑ 
 ร่างพระราชบญัญัติใดที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ให้ความเห็นชอบและเสนอต่อสภานิติบัญญตัิ
แห่งชาติแล้ว หรือร่างพระราชบัญญัติใดท่ีสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเสนอต่อสภานติิ
บัญญัติแห่งชาติแล้ว การพิจารณาร่างพระราช 
บัญญัตินั้น ๆ ให้สภานติิบัญญัติแห่งชาติตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตดิังกล่าว โดยในคณะกรรมาธิการ
วิสามัญนั้นต้องประกอบด้วยบุคคลซึ่งสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเสนอไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งเป็นกรรมาธิการ 

 เมื่อพระรำชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ

และกฎหมำยตำมวรรคหนึ่ง ประกำศใชบ้ังคับ

ครบทุกฉบับแล้ว ให้คณะกรรมกำรร่ำง

รัฐธรรมนูญเป็นอันพ้นจำกหน้ำที่ 

 เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ให้
ส่งร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนั้นให้
ศาลรัฐธรรมนญูหรือองค์กรอสิระที่เกี่ยวข้อง และ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา  ถ้า
ศาลรัฐธรรมนญูหรือองค์กรอสิระที่เกี่ยวข้อง หรือ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เหน็ว่าร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่
ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญู ให้แจ้งให้
ประธานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติทราบภายในสิบ
วันนับแต่วันท่ีได้รบัร่างพระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้น และให้สภานิติบญัญัติแห่งชาติตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจ านวน
สิบเอ็ดคน ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนญู
หรือประธานองค์กรอสิระที่เกี่ยวขอ้ง และสมาชิก
สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ และกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญู
มอบหมาย ฝา่ยละห้าคน เพื่อพิจารณาแล้วเสนอ
ต่อสภานติิบัญญัติแห่งชาตภิายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีได้รับแต่งตั้งเพื่อให้ความเห็นชอบ  ถ้าสภา
นิติบัญญตัิแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนน
เสียงเกินสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ ให้ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอัน



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๒๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ตกไป ในกรณีที่สภานติิบัญญัติแหง่ชาติมีมติไม่ถึง
สองในสามดังกลา่ว ให้ถือว่าสภานติิบัญญตัิ
แห่งชาติให้ความเหน็ชอบตามร่างทีค่ณะกรรมาธิการ
วิสามัญเสนอและให้ด าเนินการตอ่ไปตามมาตรา ๘๑  
 เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนไดเ้สีย ห้าม
มิให้กรรมการรา่งรัฐธรรมนูญด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองภายในสองปีนับแต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่ง
ตามวรรคห้ำสอง 

 มาตรา ๒๙๖ วรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน และด าเนินการให้ได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยห้าสบิวัน  ทั้งนี้ นับแต่วันที่
พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูตามมาตรา 
๒๙๕ มีผลใช้บังคับ 
 วรรคสอง  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้งแรกภายหลังวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่
เพียงพรรคเดียวไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับถึงวัน
เลือกตั้ง ส่วนระยะเวลาตามมาตรา ๑๐๑ (๔) (ก) 
ให้ใช้ก าหนดเป็นเวลาหนึ่งปี และระยะเวลาตาม
มาตรา ๑๐๑ (๔) (ค) และ (ง) ให้ใช้ก าหนดเป็น
สองปี 
 

 มาตรา ๒๗๗  ในวาระเริ่มแรกนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้
 (๑) ให้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในเกา้สิบ
วันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยพรรคการเมือง ตามมาตรา ๒๗๖ วรรค
หนึ่ง (๑) มีผลใช้บังคับ  และมิให้น าบทบัญญัติว่า
ด้วยการหยั่งเสียงสมาชิกพรรคการเมืองในเขต
เลือกตั้งตามมาตรา ๗๖ วรรคสาม ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกตามมาตรานี้  
และบทบัญญัติที่ก าหนดให้ผู้มสีิทธิเลือกตั้งระบุว่า
ต้องการให้ผู้ใดผู้หนึ่งที่มีช่ือในบัญชีรายชื่อที่พรรค
การเมืองจัดท าขึ้น หนึ่งคน ได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา ๑๐๓ มาใช้
บังคับ จนกว่าจะมีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้กับการลงคะแนนเลือกตั้ง  ในการนี ้ให้คณะ 

 มาตรา ๒๖๐  ให้ด าเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและจัดให้มีการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบญัญัติ
ตามมาตรา ๒๕๙ ทั้งหมดมผีลใช้บังคับแล้ว 
 

 มาตรา ๒๖๐๒๖๘  ให้ด าเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและจัดให้มีกำรเลือก
สมำชิกวฒุิสภำตามรัฐธรรมนญูนีใ้ห้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบญัญัติ
ตามมาตรา ๒๕๙ ทั้งหมด๒๖๗ (๑) (๒) (๓) และ 
(๔) มีผลใช้บังคับแล้ว 
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๓๒๘ 
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กรรมการการเลือกตั้งประกาศรายช่ือตามมาตรา 
๑๐๓ วรรคสอง และมาตรา ๑๑๖ (๒) เรียงล าดับ
ตามบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น  

 มาตรา ๒๙๖ วรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน และด าเนินการให้ได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยห้าสบิวัน  ทั้งนี้ นับแต่วันที่
พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูตามมาตรา 
๒๙๕ มีผลใช้บังคับ 
 วรรคสาม  ในวาระเริม่แรก ห้ามมิให้ผู้เคย
เป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกตาม
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 
๒๕๔๐ ด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งจะมีการ
ไดม้าเปน็ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้  และมิให้น า
บทบัญญตัิมาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖ วรรค
สอง มาใช้บังคับกับผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่ง
ไดร้ับเลือกตั้งครั้งหลังสดุตามรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 

 มาตรา ๒๗๗  ในวาระเริ่มแรกนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้
 (๒) ให้ด าเนินการใหไ้ดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนญูนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้า
สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๗๖ วรรค
หนึ่ง (๑) มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ตามมาตรา ๑๑๘ (๕) และให้คณะรัฐมนตรีที่
บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันกอ่นวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภาในส่วนท่ีเหลือจนครบจ านวน โดยค านึงถึง
ที่มาตามมาตรา ๑๑๘ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และ
ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ไดม้าตามอนุมาตรานี้มีวาระ
การด ารงต าแหน่งสามปีนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา  แต่ท้ังนี้ ไม่เป็นการตดัสทิธิผู้ซึ่งไดร้ับ
เลือกตั้งหรือไดร้ับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ตามอนุมาตรานี้ท่ีจะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งหรือ
รับการสรรหาใหม ่
 ในกรณีที่บุคคลตามอนุมาตรานี้สมัครเข้า
รับการเลือกตั้งหรือรับการสรรหาใหม่หลังจากท่ี
พ้นจากต าแหน่งตามอนุมาตรานี้แล้ว มิให้น า

  มาตรา ๒๖๙  ในวาระเริ่มแรก ใหวุ้ฒิสภา
ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองรอ้ยห้าสิบคน ซึ่ง
พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งตามทีค่ณะรักษา
ความสงบแห่งชาติถวายค าแนะน า โดยในการ
สรรหาและแต่งตั้งให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังต่อไปนี้  
 (๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภาคณะหนึ่งซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แต่งตั้งจากผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบ 
การณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นกลางทาง 
การเมือง จ านวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไมเ่กินสิบ
สองคน มีหน้าที่ด าเนินการสรรหาบุคคลซึ่ง
สมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ดังต่อไปนี้  
     (ก) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ด าเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชกิวุฒิสภาตาม
มาตรา ๑๐๗ จ านวนสองร้อยคนตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา โดยใหด้ าเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามมาตรา ๒๖๘ ไม่น้อยกว่าสิบหา้วัน แล้วน า
รายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
     (ข) ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภา คัดเลือกบุคคลผูม้ีความรูค้วามสามารถท่ี
เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติ
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บทบัญญัตเิกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 
๑๒๑ (๕) และมาตรา ๑๒๒  รวมทั้งบทบัญญัติ
เกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่งและการห้ามด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระตามมาตรา ๑๒๓ 
วรรคสอง มาใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าวในการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาคราวถัดไปหลังจากที่บุคคล
ดังกล่าวสิ้นสุดสมาชิกภาพตามอนุมาตรานี้ 
 (๓) มิให้น าบทบัญญตัิเกี่ยวกับลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๑ (๕) และมาตรา ๑๒๒ 
วรรคสอง มาใช้บังคับกับผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิก
วุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงเพราะเหตุที่
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง 

หน้าท่ีของวุฒิสภาและการปฏริูปประเทศมี
จ านวนไม่เกนิสีร่้อยคน ตามวิธีการที่คณะกรรมการ
สรรหาสมาชิกวุฒิสภาก าหนด แลว้น ารายชื่อ
เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งนี้ ต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่
ก าหนดตาม (ก) 
     (ค) ให้คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ
คัดเลือกผู้ได้รับเลือกตาม (ก) จากบัญชีรายชื่อที่
ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ได้
จ านวนห้าสิบคน และคดัเลือกรายช่ือส ารอง
จ านวนห้าสิบคน โดยการคัดเลือกดังกล่าวให้
ค านึงถึงบุคคลจากกลุม่ต่าง ๆ อยา่งทั่วถึง และให้
คัดเลือกบุคคลจากบญัชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหา
ตาม (ข) ให้ได้จ านวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนรวมกับ
ผู้ด ารงต าแหน่งปลดักระทรวงกลาโหม ผู้บญัชาการ
ทหารสูงสดุ ผู้บญัชาการทหารบก ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ ผู้บญัชาการทหารอากาศ และผูบ้ัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ เป็นสองร้อยห้าสบิคนและ
คัดเลือกรายชื่อส ารองจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับ
การสรรหาตาม (ข) จ านวนห้าสิบคน  ท้ังนี้ ให้
แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ 

 (๒) มิให้น าความในมาตรา ๑๐๘ ข. 
ลักษณะต้องห้าม (๖) ในส่วนท่ีเกีย่วกับการเคย
ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่ผู้ด ารง
ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับสรรหาตาม (๑) 
(ข) และมิให้น าความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะ
ต้องห้าม (๒) มาตรา ๑๘๔ (๑) และมาตรา ๑๘๕ 
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มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งไดร้ับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิก
วุฒิสภาโดยต าแหน่ง 

 (๓) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติน า
รายชื่อบุคคลซึ่งได้รบัการคดัเลือกตาม (๑) (ค) 
จ านวนสองร้อยห้าสิบคนดังกลา่วขึ้นกราบบังคม
ทูลเพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งต่อไป และให้หัวหน้าคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 (๔) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานีม้ีก าหนด
ห้าปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง 
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริม่ตั้งแต่วันท่ีมี
พระบรมราชโองการแต่งตั้ง ถ้ามีต าแหน่งว่างลง 
ให้เลื่อนรายชื่อบุคคลตามล าดับในบัญชีส ารอง
ตาม (๑) (ค) ข้ึนเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน โดยให้
ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ด าเนินการและเป็นผู้ลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการส าหรับสมาชิก
วุฒิสภาโดยต าแหน่ง เมื่อพ้นจากต าแหน่งที่ด ารง
อยู่ในขณะได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ให้
พ้นจากต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วย และให้
ด าเนินการเพื่อแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็น
สมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่งแทน  ให้สมาชิก
วุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง อยู่ในต าแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภา
ที่เหลืออยู ่
 (๕) ในระหว่างที่ยังไมม่ีพระบรมราช
โองการแต่งตั้งบุคคลในบัญชีรายชือ่ส ารองขึ้นเป็น
สมาชิกวุฒิสภาแทนต าแหน่งที่ว่างตาม (๔) หรือ
เป็นกรณีทีไ่ม่มรีายชื่อบุคคลเหลืออยู่ในบัญชี
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ส ารอง หรือไม่มผีู้ด ารงต าแหน่งที่เป็นสมาชิก
วุฒิสภาโดยต าแหน่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้วุฒิสภา
ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าท่ีมีอยู่ 
 (๖) เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสดุลงตาม (๔) 
ให้ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 
๑๐๗ ต่อไป และให้น าความในมาตรา ๑๐๙ 
วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

    มาตรา ๒๗๐  นอกจากจะมีหน้าที่และ
อ านาจตามทีบ่ัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้
วุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ มีหน้าทีแ่ละอ านาจ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
เพื่อให้บรรลเุป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรปู
ประเทศ และการจัดท าและด าเนนิการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีแจ้ง
ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือน 

 ร่างพระราชบญัญัติที่จะตราขึ้นเพือ่
ด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏริูปประเทศ ให้
เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา  
 ร่างพระราชบญัญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็น
ว่าเป็นร่างพระราชบัญญตัิที่จะตราขึ้นเพ่ือ
ด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏริูปประเทศ ให้
แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนอ
ร่างพระราชบญัญัตินั้น ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
มิได้แจ้งว่าเป็นร่างพระราชบัญญัตทิี่จะตราขึ้น
เพื่อด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
เห็นว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราช 
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บัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อด าเนินการตามหมวด ๑๖ 
การปฏิรปูประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวฒุิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
แต่ละสภา อาจเข้าช่ือกันร้องขอต่อประธาน
รัฐสภาเพื่อให้วินิจฉัย การยื่นค ารอ้งดังกล่าวต้อง
ยื่นก่อนท่ีสภาผู้แทนราษฎรหรือวฒุิสภา แล้วแต่
กรณี จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเสร็จ 

 เมื่อประธานรัฐสภาได้รับค าร้องตามวรรค
สาม ใหป้ระธานรัฐสภาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ
ร่วม ซึ่งประกอบด้วยประธานวุฒิสภาเปน็ประธาน 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง ผู้น าฝ่าย
ค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนคณะรัฐมนตรีคน
หนึ่ง และประธานคณะกรรมาธิการสามญัคนหนึ่ง
ซึ่งเลือกกันเองระหว่างประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญในวุฒิสภาทุกคณะ เป็นกรรมการ เพื่อ
วินิจฉัย  
 การวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมตาม
วรรคสี่ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ  ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมดังกล่าวให้เป็น
ที่สุด และให้ประธานรัฐสภาด าเนนิการไปตามค า
วินิจฉัยนั้น 

    มาตรา ๒๗๑  ในวาระเริ่มแรกภายในอายุ
ของวุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙  การพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎร
ยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรอื (๓) ให้กระท า
โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ถา้ร่างพระราช 
บัญญัตินั้นเกี่ยวกับ 
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 (๑) การแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบ
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการหรือต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรอืความผิดของ
พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ เฉพาะ
เมื่อการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นมผีลใหผู้ก้ระท าความผิด
พ้นจากความผดิหรือไม่ต้องรับโทษ 

 (๒) ร่างพระราชบัญญตัิที่วุฒิสภามีมติด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่ามีผลกระทบ
ต่อการด าเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง 

 มติของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่ให้
ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตติามวรรคหนึ่ง 
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา 

    มาตรา ๒๗๒  ในวาระเริ่มแรก เมือ่มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 
๒๖๘ แล้ว หากมีกรณีที่ไม่อาจแตง่ตัง้นายกรัฐมนตรี
จากผู้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้ง
ไว้ตามมาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่เข้าช่ือเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามี
มติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอช่ือนายกรัฐมนตรีจากผู้
มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้
ตามมาตรา ๘๘  ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธาน
รัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดย
พลัน และในกรณีที่รัฐสภามีมตดิ้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๓๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาให้ยกเวน้ได้ ให้สภา
ผู้แทนราษฎรด าเนินการตามมาตรา ๑๕๙ ต่อไป 
โดยจะเสนอช่ือผู้อยู่ในบญัชีรายชือ่ท่ีพรรค
การเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ หรือไม่กไ็ด้  

 มาตรา ๒๙๙  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้คงด ารง
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ โดยให้เริ่ม
นับวาระตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 
และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวเลือกกันเองให้
คนหนึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๔๒ 
วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ให้กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสมาชิก
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ โดย
ให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
 ให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงด ารง
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้  แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งยังไม่เกินหนึ่งปีนับถึงวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ มิให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้าม

 มาตรา ๒๗๙  ในวาระเริ่มแรก ใหก้ารด ารง
ต าแหน่ง การปฏิบตัิหน้าที่ หรือการอื่นใดท่ีมีอยู่ใน
วันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้เป็นไปตาม
ระยะเวลาและเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้ และ
ให้คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ ตาม
วาระทีม่ีอยู่เดิมในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
นี ้ และให้ด าเนินการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
แทนต าแหน่งที่ว่างให้เป็นไปตามมาตรา ๒๑๕ ให้
แล้วเสรจ็ภายในหกสบิวันนับแต่วันที่พระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธี
พิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
๒๑๖ และมาตรา ๒๑๗ 
 บรรดาคดีหรือการใดที่อยู่ในระหวา่ง
ด าเนินการของศาลรัฐธรรมนญูตามอนุมาตรานี้ ให้
ศาลรัฐธรรมนญูตามอนุมาตรานี้ด าเนินการต่อไป 
แต่ในระหว่างที่ยังมไิด้มีการตราพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยศาลรฐัธรรมนญูและ
วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ใหน้ าข้อก าหนด
เกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการท าค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้

 มาตรา ๒๖๑  ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนีย้ังคงอยู่ในต าแหน่งเพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป และเมื่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูที่เกี่ยวข้องที่จัดท าข้ึนตาม
มาตรา ๒๕๙ ใช้บังคับแล้ว การด ารงต าแหน่ง
ต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูดังกล่าว  ในระหว่างเวลาที่
ยังไม่มีพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูที่
จัดท าขึ้นตามมาตรา ๒๕๙ การพ้นจากต าแหน่ง
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ผูด้ ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 การด าเนินการของศาลรัฐธรรมนญูหรือ
องค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้
เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันประกาศ 
ใช้รัฐธรรมนูญนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนญูนี้  
 ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ การพิจารณาและการท าค าวินิจฉัย

 มาตรา ๒๖๑๒๗๓  ให้ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผูด้ ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และ
ผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ใน
วันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ใน
ต าแหน่งเพ่ือปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไป และเมื่อ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องที่
จัดท าขึ้นตามมาตรา ๒๕๙๒๖๗ ใช้บังคับแล้ว 
การด ารงต าแหน่งต่อไปเพียงใดใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว  ใน
ระหว่างเวลาที่ยังไมม่ีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่จัดท าข้ึนตามมาตรา ๒๕๙๒๖๗ 
การพ้นจากต าแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

 การด าเนินการของศาลรัฐธรรมนญูหรือ
องค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้
เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เท่าที่ไมข่ัดหรือแย้งต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี ้ 
 ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
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๓๓๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระมาใช้บังคับ
กับบุคคลนั้นในการแต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 
 ให้บุคคลตามมาตรานี้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายที่เกีย่วข้องที่ใช้บังคับอยู่ในวันประกาศ 
ใช้รัฐธรรมนูญนีต้่อไป จนกว่าจะมกีารตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนี้ข้ึนใช้
บังคับ  เว้นแต่บทบัญญัติใดขัดหรอืแย้งกับ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้แทน 
 มาตรา ๓๐๐  ให้คณะตลุาการรฐัธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นศาลรัฐธรรมนญู
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี ้โดยให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งประธานศาลฎีกาเป็นประธานศาล
รัฐธรรมนญู ผูด้ ารงต าแหน่งประธานศาลปกครอง
สูงสดุเป็นรองประธานศาลรัฐธรรมนญู แต่ใหผู้้
พิพากษาในศาลฎกีาหรือตลุาการในศาลปกครอง
สูงสดุที่ไดร้ับเลือกตามมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ คงด ารงต าแหน่งเป็นตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนญูขึ้นใหมต่ามบทบญัญัติแห่ง
รัฐธรรมนญูนี ้ซึ่งต้องไมเ่กินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนบัแต่
วันที่ได้มีการแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและ
ผู้น าฝา่ยคา้นในสภาผู้แทนราษฎรภายหลังจากการ

รัฐธรรมนูญนี้ มาใช้ไปพลางก่อน จนกว่าจะตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จตาม
มาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
 (๒) ให้กรรมการการเลือกตั้งซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
เป็นกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนญูนี้ และ
ให้คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนสิ้นสุดวาระตามวาระ
ที่มีอยู่เดิมในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ 
ในระหว่างเวลาดังกล่าว ถ้ามีกรณทีี่กรรมการการ
เลือกตั้งผู้ใดต้องพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ก่อนครบวาระ ใหก้รรมการการเลอืกตั้งนั้นคง
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่ากรรมการการเลือกตั้งท่ี
ได้รับการสรรหาใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับ
หน้าท่ี  และให้กรรมการการเลือกตั้งซึ่งได้รับการ
สรรหาใหม่นั้น ด ารงต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 (๓) ใหก้รรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญนี้ 
และให้คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุด
วาระตามวาระมีอยู่เดิมในวันก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้  และใหด้ าเนินการสรรหากรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทน
ต าแหน่งท่ีว่างให้เป็นไปตามมาตรา ๒๕๓ ให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตมผีลใช้บังคับ และคณะรฐัมนตรี

ของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
ศาลรัฐธรรมนญูที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ท้ังนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
 

รัฐธรรมนูญ การพิจารณาและการท าค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
ศาลรัฐธรรมนญูที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ท้ังนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
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เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้ง
แรกตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
 มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๒๐๕ (๓)  
มาตรา ๒๐๗ (๑) (๒) และมาตรา ๒๐๙ (๕) มา
ใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่งตลุาการศาล
รัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง 
 ให้บทบัญญัตมิาตรา ๓๕ วรรคสอง วรรค
สาม และวรรคสี ่ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ยังคงมี
ผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการตราพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใช้บังคับ 
 บรรดาคดีหรือการใดที่อยู่ในระหวา่ง
ด าเนินการของคณะตลุาการรัฐธรรมนูญตาม
วรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้
ด าเนินการต่อไป และเมื่อมีการแตง่ตั้งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนญูตามรัฐธรรมนญูนีแ้ล้ว บรรดา
คดีหรือการที่ค้างด าเนินการนั้นใหโ้อนไปอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนญูที่แต่งตั้งข้ึน
ใหม่นั้น 
 ในระหว่างที่ยังมไิด้มีการตราพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนญู ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจออก
ข้อก าหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการท าค า
วินิจฉัยได ้ แต่ทั้งนี ้ต้องตราพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง
ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี ้
 

ที่ตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนญูนี้เข้ารบัหน้าท่ีแล้ว  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีบ่ัญญัตไิว้ใน
มาตรา ๒๕๓ 
 (๔) ให้กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดินซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แล้วแต่
กรณี ตามรัฐธรรมนญูนี้ และให้คงด ารงต าแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระตามวาระที่มีอยู่เดิมใน
วันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  และมิให้น า
บทบัญญัติที่บญัญัติใหด้ ารงต าแหน่งได้เพียงวาระ
เดียวตามมาตรา ๒๕๒ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับ
บุคคลดังกลา่วในการแต่งตั้งกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นใหม่เป็น
ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี ้ แต่ในกรณีที่บุคคล
ดังกล่าวได้รับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอีกวาระหนึ่ง
ตามรัฐธรรมนญูนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็น
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน ด ารงต าแหน่งดังกลา่วไดไ้ม่เกินสามป ี
 ให้กรรมการวินยัทางงบประมาณและการคลัง
ตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดินซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป
จนกว่าพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย
การคลังและการงบประมาณภาครัฐและกฎหมายว่า
ด้วยการจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองจะมผีลใช้บังคับ 
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๓๓๗ 
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(ปี ๕๙) 

 มาตรา ๓๐๑  ให้ด าเนินการสรรหาคณะ 
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่มีการ
แต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้น าฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังจากการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรก
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และหากยังไม่มี
ประธานศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการสรรหาตาม
รัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
 ในระหว่างทีย่ังไม่มีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดนิเป็นผู้ใช้อ านาจ
หน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 (๕) ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นผู้ตรวจการ
แผ่นดินหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
แล้วแต่กรณี ตามรัฐธรรมนญูนี้ และให้คงด ารง
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระตามวาระที่มี
อยู่เดิมในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้  และ
เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันประกาศใช้รฐัธรรมนญูนี้ ให้
คณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าการคงสถานภาพตาม 
เดิมหรือการควบรวมสององค์กรจะเป็นประโยชน์
แก่ประชาชนมากกว่า โดยให้พิจารณาถึงความ
ซ้ าซ้อน ความรวดเร็ว รวมทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพของ
ประชาชน เป็นส าคญั 
 (๖) ให้น าบทบัญญัตเิกี่ยวกับวาระการด ารง
ต าแหน่งประธานศาลหรือประธานองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งมีหนา้ที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
ตามมาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๑๘ วรรคสองและ
วรรคสาม มาตรา ๒๔๘ วรรคสอง มาตรา ๒๕๒ 
วรรคสี่ (๔) มาตรา ๒๕๓ วรรคสอง (๔) มาตรา 
๒๕๕ วรรคสอง (๓) มาตรา ๒๕๖ วรรคสอง (๔) 
มาใช้บังคับกับผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งประธานศาลหรือ
ประธานองค์กรดังกล่าวซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ โดยให้นับวาระ
การด ารงต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวซึ่ง
ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้
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รัฐธรรมนูญนี้ เป็นวาระการด ารงต าแหน่งของ
ประธานศาลหรือประธานองค์กรดงักล่าวตาม
รัฐธรรมนูญนี้ด้วย 
 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรานีป้ฏิบตัิหน้าที่
ตามรฐัธรรมนญูนี้และตามพระราชบญัญตัิประกอบ
รัฐธรรมนญูหรือกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ใน
วันก่อนวันประกาศใช้รฐัธรรมนญูนีต้่อไป จนกว่าจะมี
การตราพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูหรือ
กฎหมายให้เปน็ไปตามรัฐธรรมนญูนี ้ขึ้นใช้บังคับ  
เว้นแต่บทบญัญตัิใดขัดหรือแย้งกับรฐัธรรมนญูนี้ ให้
ใช้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญูนี้แทน 
 ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการหรือผู้
ด ารงต าแหน่งตา่ง ๆ ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่ง
มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตามรัฐธรรมนญู
นี้ มิได้  เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม (๔) 
 ในระหว่างที่พระราชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนญูว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณา
คดีของศาลรัฐธรรมนญู พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๓๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

หรือกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ แล้วแต่กรณี ยังไมม่ีผลใช้บังคับ ถ้ามี
กรณีที่ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ แล้วแต่กรณี ต้องพ้นจากต าแหน่งไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วแต่กรณี นั้น คงปฏิบัติ
หน้าท่ีต่อไปจนกว่าผู้ซึ่งได้รับการสรรหาใหมต่าม
รัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าท่ี 

 มาตรา ๓๐๕  ในวาระเริม่แรก มิให้น า
บทบัญญตัิดังต่อไปนีม้าใช้บังคับกับกรณตี่าง ๆ  
ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี ้
 (๑) มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๔๗ วรรค
สอง มาใช้บังคับจนกว่าจะมีการตรากฎหมาย
ตามมาตรา ๔๗ จดัตั้งองค์กรเพื่อท าหน้าที่
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับดแูลการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดย
อย่างน้อยกฎหมายดังกล่าวต้องมสีาระส าคญัให้
มีคณะกรรมการเฉพาะด้าน เป็นหน่วยย่อย
ภายในองค์กรนั้น แยกต่างหากจากกัน ท าหน้าท่ี
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ

 มาตรา ๒๘๑  ในวาระเริ่มแรก มิให้น า
บทบัญญัตดิังต่อไปนี้ มาใช้บังคับกบักรณีตา่ง ๆ 
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
 (๒) มิให้น าบทบญัญตัิมาตรา ๑๙๑ วรรคสอง 
ที่ก าหนดให้ต้องจัดท าการประมาณการรายรับและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี มาใช้บังคับกับการ
จัดท างบประมาณแผ่นดินส าหรบัปีงบประมาณที่
ถัดจากปีงบประมาณที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้
 

 มาตรา ๒๖๒  ให้คณะกรรมการกจิการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นองค์กรตามมาตรา 
๕๖ และให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัตดิังกล่าวให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนญูนี้ และเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพื่อพิจารณาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี ้
 

 มาตรา ๒๖๒๒๗๔  ให้คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นองค์กรตามมาตรา 
๕๖๖๐ วรรคสาม และให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตดิังกล่าวให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญูนี้ และเสนอต่อ
สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติเพื่อพิจารณาภายในหน่ึง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี ้
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๓๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
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วิทยุโทรทัศน์ และก ากับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และมีรายละเอียดวา่ด้วยการ
ก ากับและคุม้ครองการด าเนินกิจการ การจัดให้
มีกองทุนพัฒนาทรัพยากรสื่อสารและส่งเสรมิให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
สื่อมวลชนสาธารณะ  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบ 
กระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่
ชอบด้วยกฎหมายทีไ่ด้กระท าข้ึนกอ่นวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้จนกว่าการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญานั้นจะสิ้นผล 
   มาตรา ๒๖๓  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มี

กฎหมายตามมาตรา ๖๑ วรรคสองให้แล้วเสรจ็
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญู
นี้  และด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตาม
มาตรา ๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในหนึง่ปีนบัแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้

 มาตรา ๒๖๓๒๗๕  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้
มีกฎหมายตามมาตรา ๖๑๖๕ วรรคสองให้แล้ว
เสร็จภายในเก้ำสิบหนึ่งร้อยยีส่ิบวนันับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  และด าเนินการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติตำมมำตรำ ๖๑ ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกำศใชร้ัฐธรรมนูญนี้
ที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ 

   มาตรา ๒๖๔  ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมาย
ตามมาตรา ๑๗๓ วรรคสาม หนังสอืสัญญาอื่นที่อาจ
มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงัคม หรือ
การค้าหรือการลงทุนของประเทศอยา่งกว้างขวาง
ตามมาตรา ๑๗๓ วรรคสอง ให้หมายความถึงหนังสือ
สัญญาเกีย่วกับการคา้เสร ีเขตศลุกากรรว่ม หรอืการ
ให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท าใหป้ระเทศต้อง
สูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทัง้หมดหรือ
บางสว่น 
 

คณะกรรมการตัดออกทั้งมาตรา 
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 มาตรา ๓๐๔  ให้ด าเนินการจดัท า
ประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้

  มาตรา ๒๖๕  ให้ศาลรัฐธรรมนญูและ
องค์กรอิสระด าเนินการให้มีมาตรฐานทาง
จริยธรรมตามมาตรา ๒๑๕ ภายในหนึ่งปีนับแต่
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หากด าเนินการไม่
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกลา่ว ให้ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนญู และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระ พ้นจากต าแหน่ง 
 ในกรณีที่ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้
ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ พ้นจากต าแหน่ง
ตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาหนึ่งปีตามวรรคหนึ่งให้
นับแต่วันที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนญูและผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระเข้ารับหนา้ที่หลังสุด 

 มาตรา ๒๖๕๒๗๖  ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอิสระด าเนินการให้มีมาตรฐานทาง
จริยธรรมตามมาตรา ๒๑๕๒๑๙ ภายในหนึ่งปี
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หากด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนญู และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระ พ้นจากต าแหน่ง 

 ในกรณีที่ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้
ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ พ้นจากต าแหน่ง
ตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาหนึ่งปีตามวรรคหนึ่งให้
นับแต่วันที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนญูและผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระทีต่ั้งข้ึนใหม่เข้ารับหน้าท่ี
หลังสุด และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ
แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผูด้ ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นใหม่ด้วยโดย
อนุโลม 

   มาตรา ๒๖๖  ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๒๔๒ และ
มาตรา ๒๔๕ วรรคสี่ และเสนอตอ่สภานิติบญัญตัิ
แห่งชาติภายในสองร้อยสี่สิบวันนบัแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้
 ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรบัปรุงกฎหมาย
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔๕ วรรคสี่ ห้ามมิให้
พนักงานอัยการด ารงต าแหน่งกรรมการใน
รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐในท านอง
เดียวกัน หรือด ารงต าแหน่งใดในหา้งหุ้นส่วน
บริษัทหรือกิจการอื่นใดทีม่ีวัตถุประสงคม์ุ่งหาผล

 มาตรา ๒๖๖๒๗๗  ใหห้น่วยงำนที่
เกี่ยวข้องด ำเนินกำรปรับปรงุนอกจากท่ีบัญญัติ
ไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะรัฐมนตรี
เสนอกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๙๑๑๙๖ 
มาตรา ๑๙๓ มำตรำ ๒๔๒๑๙๘ และมาตรา 
๒๔๕ วรรคส่ี และเสนอ๒๔๘ วรรคสามต่อสภา
นิติบัญญตัิแห่งชาติภายในสองร้อยสี่สิบวันหนึ่งปี
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี ้
 ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรบัปรุงหรือแก้ไข
กฎหมายใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ 
และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม ให้คณะกรรมการ 
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ก าไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกัน หรอืเป็นท่ีปรึกษา 
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือด ารง
ต าแหน่งอ่ืนใดในลักษณะเดยีวกัน 

ตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครอง และคณะกรรมการอัยการ ที่มีอยู่ในวัน
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ท าหน้าที่คณะ 
กรรมการตลุาการศาลยตุิธรรม คณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครอง และคณะกรรมการอัยการ
ตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ 
วรรคสาม แล้วแต่กรณี ไปพลางก่อน 

 ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรบัปรุงกฎหมาย
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔๕๒๔๘ วรรคสี่ 
ห้ามมิให้พนักงานอัยการด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐในท านอง
เดียวกัน หรือด ารงต าแหน่งใดในหา้งหุ้นส่วน
บริษัทหรือกิจการอื่นใดทีม่ีวัตถุประสงค์มุ่งหาผล
ก าไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกัน หรอืเป็นท่ีปรึกษา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือด ารง
ต าแหน่งอ่ืนใดในลักษณะเดยีวกัน 

   มาตรา ๒๖๗  ให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและคณะรัฐมนตรีร่วมกันด าเนินการและ
ผลักดันใหม้ีการปฏิรูปการศึกษาของชาติให้แล้ว
เสร็จ เพื่อให้เป็นไปตามหน้าท่ีของรัฐตามมาตรา 
๕๐ วรรคสองและวรรคสาม และให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิตามมาตรา ๕๐ วรรคสี่ โดยเร็ว โดย
จะต้องจัดท าแนวทางการปฏิรูปใหแ้ล้วเสร็จและ 
เริ่มด าเนินการภายในหนึ่งปีนับแตว่ันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้  
 ในกรณีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
เห็นสมควร จะเสนอแนะต่อคณะรกัษาความสงบ
แหง่ชาติและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการ

 มาตรา ๒๖๗๒๗๘  ใหค้ณะรักษำควำม
สงบแห่งชำตแิละคณะรัฐมนตรีรว่มกันด ำเนินกำร

และผลักดันใหม้ีกำรปฏิรูปกำรศกึษำของชำติ

ใหแ้ล้วเสร็จ เพื่อให้เป็นไปตำมหน้ำที่ของรัฐ

ตำมมำตรำ ๕๐ วรรคสองและวรรคสำม และให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมมำตรำ ๕๐ วรรคส่ี โดยเร็ว 

โดยจะต้องจัดท ำแนวทำงกำรปฏิรูปใหแ้ล้ว

เสร็จและเร่ิมด ำเนินกำรภำยในหนึ่งปีนับแตว่ัน

ประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้  

 ในกรณีที่คณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ

เห็นสมควร จะเสนอแนะต่อคณะรักษำควำม
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ปฏิรูปการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกดิผล
สัมฤทธ์ิสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญู 
เพื่อประกอบการพิจารณาตามทีเ่ห็นสมควรก็ได ้

สงบแหง่ชำติและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนว

ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำทีม่ีประสิทธิภำพและ

เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของ

รัฐธรรมนูญ เพื่อประกอบกำรพจิำรณำตำมที่

เห็นสมควรก็ได ้

 ให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการให้หน่วยงาน
ของรัฐท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดด าเนินการให้จัดท า
ร่างกฎหมายที่จ าเป็นตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒ 
และมาตรา ๖๓ ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อสภา 
นิติบัญญตัิแห่งชาติภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่
วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ และใหส้ภานิตบิัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับ
แต่วันท่ีได้รบัร่างพระราชบัญญัตินัน้ 

 ในกรณีที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลาย
หน่วยงาน ให้คณะรัฐมนตรีก าหนดระยะเวลาที่
แต่ละหน่วยงานต้องด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จตาม
ความจ าเป็นของแตล่ะหน่วยงาน แต่ทั้งนี้เมื่อรวม
แล้วต้องไมเ่กินสองร้อยสี่สิบวันตามวรรคหนึ่ง 

 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงไม่
อาจด าเนินการไดภ้ายในก าหนดเวลาตามวรรค
สอง ให้คณะรัฐมนตรีสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐนั้นพ้นจากต าแหน่ง 

   มาตรา ๒๖๘  เพื่อให้รัฐปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา ๔๙ และด าเนินการตามแนวนโยบายแห่ง
รัฐตามมาตรา ๖๔ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ให้
ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าท่ี 
อ านาจ และภารกิจของต ารวจให้เหมาะสม และ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน

คณะกรรมการตดัออกทั้งมาตรา 
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บุคคลของข้าราชการต ารวจให้เกดิประสิทธิภาพ 
มีหลักประกันว่าข้าราชการต ารวจจะไดร้ับ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ไดร้ับความเป็นธรรมใน
การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาบ าเหน็จ
ความชอบ เพื่อให้ข้าราชการต ารวจสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีอสิระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติ
ของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ และภาคภูมิใจใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีของตน  ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ดังกล่าว ให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจ
ด าเนินการตามล าดับอาวโุส  
 การจัดล าดับอาวุโสตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรค
หนึ่ง ให้มีคณะกรรมการอิสระคณะหนึ่งมีหน้าท่ี
ปฏิรูปให้เกดิผลสมัฤทธ์ิ ท้ังนี้ ตามที่ก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกา 

 ส่วนที่ ๒ 
การปฏิรูปด้านต่าง ๆ  

  

  มาตรา ๒๖๔  ให้มีการปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยตุิธรรม การบริหารราชการแผ่นดิน 
การบริหารท้องถิ่น และการปอ้งกนัและปราบปราม
การทุจรติ และประพฤติมิชอบ ตามแนวทางดังนี ้
 (๑) จัดให้มมีาตรการบังคบัใช้กฎหมายที่มี
ประสทิธิภาพ จดัใหป้ระชาชนได้รบัความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและคดี พัฒนากระบวนการยุตธิรรม

 มาตรา ๒๖๙  นอกจากการปฏิรูปตาม
มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ แล้ว ให้มีการ
ปฏิรูปในเรื่องตา่ง ๆ ดังต่อไปนีด้้วย 
 (๑) ............ เพื่อให้เกดิผลสมัฤทธ์ิในเรื่อง
........ 
 (๒) ............ เพื่อให้เกดิผลสมัฤทธ์ิในเรื่อง
........ 

คณะกรรมการตดัออกทั้งมาตรา 
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ทางเลือกและการระงับข้อพิพาทระหว่างประชาชน 
ปฏิรปูกระบวนการยตุิธรรมทางอาญาและส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ ตลอดจนองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมใหม้ีประสิทธภิาพ รวมทั้งบรูณาการ
กระบวนการยตุิธรรมของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (๒) บริหารราชการแผ่นดินและจัดสรร
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทบทวนภารกิจและ
บริการสาธารณะที่หน่วยงานของรฐัจัดท าอยู่ เพื่อ
ขจัดความซ้ าซ้อน รวมทั้งส่งเสริมความเป็น
พลเมืองและการมสี่วนร่วมของพลเมืองในการ
บริหารราชการแผ่นดิน  
 (๓) ให้มีกลไกที่มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
เพื่อขับเคลื่อนการกระจายอ านาจ การจัดสรรรายได้ 
และการปรับบทบาทของราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค และให้มีกฎหมายและกลไกส าหรับการ
จัดตั้งองค์กรบริหารท้องถิ่นรูปแบบที่เหมาะสมกับ
การพัฒนาพื้นที่ โดยเร็ว 
 (๔) ให้มีกฎหมายและกลไกส่งเสรมิการเปดิเผย
ข้อมูลสาธารณะ ความโปร่งใสและธรรมาภบิาลใน
สังคม ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้ง
ให้มีการปฏิรปูองค์กรที่มหีน้าที่ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบให้มคีวาม
เป็นอสิระ และมีกระบวนการในการน าผู้กระท าผิดมา
ด าเนนิคดีโดยเร็ว 
 
 

                ฯลฯ  ฯลฯ 
 ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าท่ีของสภาขับเคลือ่นการ
ปฏิรูปประเทศท่ีจะด าเนินการจัดท าข้อเสนอแนะ
หรือร่างกฎหมายเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ด าเนินการต่อไป แตไ่มเ่ป็นการตัดอ านาจของ
คณะรัฐมนตรีที่จะด าเนินการควบคู่กันไป 
 การปฏิรปูตามมาตรานี้ ถ้าจ าเป็นต้องมี
กฎหมายออกใช้บังคับ ให้ด าเนินการจัดท าร่าง
กฎหมายเสนอต่อสภานติิบัญญัติแห่งชาติภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ในกรณี
ที่อาจด าเนินการไดโ้ดยไม่ต้องมีกฎหมายออกใช้
บังคับ ให้เริ่มด าเนินการภายในหนึง่ปีนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้
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 มาตรา ๒๖๕  ให้มีการปฏิรูปการศึกษา 
สาธารณสุข สังคม ศิลปและวัฒนธรรม และการ
คุ้มครองผุ้บริโภค ตามแนวทางดังนี้ 
 (๑) จัดให้มีกลไกเพื่อปฏริูปโครงสร้างการ
บริหารการศึกษาและระบบการเรยีนรู้ทุกระดับ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กระจายอ านาจ
การจัดการศึกษาให้สถานศึกษาท้ังของรัฐและ
เอกชนมีอิสระและความรับผิดชอบในการจัด
การศึกษา สนับสนุนให้ภาคเอกชน ชุมชน และ
องค์กรบริหารท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา จัดสรร
ค่าใช้จ่ายรายหัวโดยตรงแก่ผูเ้รียนระดับปฐมวัย
จนถึงระดับมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอและเป็น
ธรรม ส่งเสรมิการอาชีวศึกษา และการวิจัย
ระดับอุดมศึกษา สร้างธรรมาภิบาลในวงการศึกษา 
ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายที่จ าเปน็เพื่อขจัด
อุปสรรคต่อการปฏิรูปการศึกษา 
 (๒) ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและ
การเงินการคลังของกองทุนสุขภาพให้มีมาตรฐาน
ใกล้เคียงกัน ปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้ง
พัฒนากลไกการก ากับดูแลระบบสขุภาพให้มี
คุณภาพและการให้บริการสุขภาพท่ีเป็นธรรม โดย
ให้มีราคาและค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
ต่อผู้รับบริการ 
 (๓) จัดให้มีกลไกซึ่งท าหน้าที่ศึกษารวมทั้ง
จัดท าข้อเสนอแนะและกฎหมายตา่ง ๆ เพื่อ
ผลักดันใหเ้กิดการปฏิรปูด้านสังคมและชุมชน 
ระบบสวสัดิการ ระบบการออมเพือ่การด ารงชีพใน
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ยามสูงอาย ุระบบบ านาญ และระบบการดูแล
อย่างต่อเนื่องให้กับผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ รวมทั้งให้มีกฎหมายและกลไก
สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนหรือธนาคารแรงงาน 
เพื่อส่งเสริมการออมและการพัฒนาตนเอง และ
จัดท าแนวทางในการรวมตัวกันและการเจรจา
ต่อรองของผู้ใช้แรงงานให้สอดคลอ้งกับมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ 
 (๔) สนับสนุนใหม้ีสมัชชาศลิปวัฒนธรรม
ระดับชาติและระดบัท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีระบบ
ดูแลทุนทางวัฒนธรรมแห่งชาติเพือ่ส่งเสรมิ
ประชาชนและชุมชนในการสรา้งเสรมิศลิปวัฒนธรรม 
 (๕) ปฏิรูประบบ โครงสร้าง องค์กร และ
กฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ครองผู้บริโภคและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการคุม้ครองผู้บริโภค 
สร้างความปลอดภัยจากสินค้าและบริการ และ
การเยียวยาความเสียหายที่ผู้บริโภคได้รบั รวมทั้ง
จัดให้มีกลไกเพื่อคุ้มครองความมั่นคงด้านอาหาร 
 มาตรา ๒๖๖  ให้มีการปฏิรูปเศรษฐกิจ 
ตามแนวทางดังนี ้
 (๑) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยปฏริูปโครงสรา้งเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
การแข่งขันทางการค้า ระบบรัฐวสิาหกิจ พัฒน 
าการเกษตร อุตสาหกรรม บริการ ท่องเที่ยว 
โครงสร้างพื้นฐานและโลจสิติกส ์ระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัล เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ตลอดจนส่งเสริมสังคมผูป้ระกอบการ การพัฒนา
เศรษฐกิจเชิงพื้นที่ในรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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และตามแนวชายแดน และการลงทุนของภาคเอกชน
ไทยในต่างประเทศ 
 (๒) ขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็น
ธรรมทางเศรษฐกิจ โดยใหม้ีกลไกกลางเพื่อก าหนด
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์จัดสรรงบประมาณเพื่อลด
ระดับความยากจนและความเหลื่อมล้ า กระจาย
การถือครองที่ดิน ให้โอกาสที่เท่าเทียมด้านอาชีพ 
การศึกษา การสาธารณสุข บริการการเงิน 
สาธารณูปโภคที่ส าคญั และคุ้มครองเกษตรกรให้
ได้รับความเป็นธรรม ตลอดจนสนบัสนุนให้
ภาคเอกชนและประชาชนมสี่วนรว่มในการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกจิและสังคม 
 (๓) เสรมิสร้างวินัยทางการเงิน การคลัง 
และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยาว โดยใหม้ีกลไกอิสระในการ
ปฏิรูประบบการคลังและภาษีอากร เพิ่มภาษีให้
ครบฐาน ขยายขอบเขตของการครอบคลุมของ
ระบบภาษีให้กว้างขวาง รวมทั้งจดัให้มีระบบ
บ านาญแห่งชาติที่มีความยั่งยืน ยกระดับมาตรฐาน
การด าเนินงานและความมั่นคงของระบบการเงิน
ระดับฐานรากและระบบสหกรณ ์ส่งเสริมตลาดทุน
ให้เป็นกลไกส าคญัในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนมคีวามรู้และมีวนิัยทางการเงิน 
 มาตรา ๒๖๗  ให้มีการปฏิรปูการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม และการ
ผังเมือง การปฏริูปด้านพลังงาน และการปฏริูป
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ตาม
แนวทางดังนี ้



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๔๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

 (๑) ปฏิรูประบบ โครงสร้าง องค์กร และ
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดท า
รายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์
ปฏิรูประบบกองทุนด้านสิ่งแวดล้อม ปฏิรูประบบ
การผังเมือง พัฒนาการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาองค์กรและ
กระบวนการยตุิธรรมด้านสิ่งแวดล้อม และปรับปรุง
กลไกและกระบวนการบรหิารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพื่อใหป้ระชาชน ชุมชน 
และท้องถิ่น มีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง  
 (๒) ให้มีการบรหิารจดัการพลังงานอย่างมี
ธรรมาภิบาลและยั่งยืน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณุภาพสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต
และสุขภาพของประชาชนและชุมชน รวมทั้งให้
ประชาชนไดร้ับรู ้เข้าถึง และเข้าใจในข้อมูลด้าน
พลังงาน มีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนด
นโยบายและกระบวนการวางแผนพลังงาน 
ติดตามและตรวจสอบการด าเนินนโยบายและแผน 
และให้มีการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
การปิโตรเลียมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (๓) ให้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และ
แผนเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี 
และนวตักรรม รวมทั้งสรา้งกลไกระดับชาติเพื่อท า
หน้าที่ดังกลา่ว ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมและ
พัฒนาองคค์วามรู้และระบบโครงสรา้งพื้นฐานของ
ประเทศในด้านนี้อยา่งเพยีงพอ ตลอดจนจัดท าหรือ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๕๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

ปรับปรุงกฎหมายที่จ าเป็นเพื่อขจดัอุปสรรคต่อการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
ประเทศ 

 มาตรา ๓๐๙  บรรดาการใด ๆ ที่ได้
รับรองไว้ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ว่าเป็นการ
ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการ
กระท าท่ีเกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อน
หรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้  ให้ถือว่า
การนั้นและการกระท านั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี ้

 มาตรา ๒๘๕  บรรดาการใด ๆ  ทีไ่ดร้ับรองไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ว่าเป็น
การชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการ
กระท าทีเ่กี่ยวเนื่องกบักรณดีังกลา่ว ไม่วา่ก่อนหรือ
หลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นและ
การกระท านั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี ้
 บรรดาประกาศและค าสั่งของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติหรือของหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่มผีลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ไม่ว่าเปน็การประกาศ
หรือสั่งให้มผีลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิติ
บัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตลุาการ ให้ประกาศ
หรือค าสั่งตลอดจนการปฏิบตัิตามประกาศหรือ
ค าสั่งนั้น เป็นประกาศ ค าสั่ง หรือการปฏิบัติที่
ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนญูและเป็น
ที่สุด และมผีลใช้บังคบัโดยชอบด้วยรัฐธรรมนญูนี้
ต่อไป  และการยกเลิกหรือเปลีย่นแปลงประกาศ
หรือค าสั่งดังกล่าวให้ตราเป็นพระราชบัญญตัิ  การ
ตราพระราชบัญญัตติามมาตรานีไ้ม่มีผลกระทบ
กระเทือนต่อการปฏิบัติงานของบคุคลหรือคณะ
บุคคลซึ่งได้กระท าไปตามประกาศหรือค าสั่ง
ดังกล่าว  และให้บุคคลหรือคณะบคุคลนั้นได้รับ
ความคุ้มครอง ผู้ใดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้อง
ในทางใดมิได ้

 มาตรา ๒๗๐  บรรดาประกาศ ค าสั่ง และ
การกระท าของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้
บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
หรือท่ีจะออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา ๒๕๗ 
วรรคสอง ไม่ว่าเป็นประกาศ ค าสัง่ หรือการ
กระท าท่ีมีผลใช้บังคับในทางรัฐธรรมนูญ ทาง 
นิติบัญญตัิ ทางบริหาร หรือทางตลุาการ ให้
ประกาศ ค าสั่ง การกระท า ตลอดจนการปฏิบตัิ
ตามประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท าน้ัน เป็น
ประกาศ ค าสั่ง การกระท า หรือการปฏิบัติที่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนญูนี้และกฎหมาย และมผีลใช้บังคับ
โดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป การยกเลิกหรือ
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท า
ดังกล่าวให้กระท าเป็นพระราชบัญญัติ เว้นแต่
ประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท าท่ีมีลักษณะเป็น
การใช้อ านาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไข
เพิ่มเตมิให้กระท าโดยค าสั่งนายกรฐัมนตรีหรือมติ
คณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณ ี
 บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗  และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 

 มาตรา ๒๗๐๒๗๙  บรรดาประกาศ ค าสั่ง 
และการกระท าของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ 
หรือทีจ่ะออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา ๒๕๗๒๖๕ 
วรรคสอง ไม่ว่าเป็นประกาศ ค าสัง่ หรือการ
กระท าท่ีมีผลใช้บังคับในทางรัฐธรรมนูญ ทาง 
นิติบัญญตัิ ทางบริหาร หรือทางตลุาการ ให้
ประกาศ ค าสั่ง การกระท า ตลอดจนการปฏิบตัิ
ตามประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท าน้ัน เป็น
ประกาศ ค าสั่ง การกระท า หรือการปฏิบัติที่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนญูนี้และกฎหมาย และมผีลใช้บังคับ
โดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป การยกเลิกหรือ
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือค าสั่ง หรือกำรกระท ำ
ดังกล่าวให้กระท าเป็นพระราชบัญญัติ เว้นแต่
ประกาศหรือค าสั่ง หรือกำรกระท ำที่มีลักษณะ
เป็นการใช้อ านาจทางบริหาร การยกเลิกหรือ
แก้ไขเพิ่มเติมให้กระท าโดยค าสั่งนายกรัฐมนตรี
หรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณ ี

 บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) 

พุทธศักรำช ๒๕๕๗  และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๕๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 

ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ  
(ปี ๕๙) 

๒๕๕๗ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช 
๒๕๕๘ ว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย รวมทั้งการกระท าท่ีเกี่ยวเนื่องกับกรณี
ดังกล่าว ให้ถือว่าการนั้นและการกระท าน้ันชอบ
ด้วยรัฐธรรมนญูนี้และกฎหมาย 

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช 
๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ วา่เป็นการชอบ
ด้วยรัฐธรรมนญูและกฎหมาย รวมทั้งการกระท า
ที่เกี่ยวเนื่องกับกรณดีังกล่าว ให้ถือว่าการนั้นและ
การกระท านั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย 

 มาตรา ๒๙๗  ในวาระเริ่มแรก ให้สมาชิก
วุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีวาระสามปีนับแต่
วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ  และมิให้น าบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการห้ามด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่ง
วาระมาใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าวในการสรรหา
คราวถัดไปหลังจากสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

   

 มาตรา ๓๐๒  ให้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้มผีลใช้บังคบัต่อไปภายใต้
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในมาตรานี ้
 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 
๒๕๔๒ โดยให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้
รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี ้
 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ โดยให้ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 

 มาตรา ๒๘๔  บรรดากฎหมายใดที่มี
บทบัญญัติขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ ให้ผู้รักษา
การตามกฎหมายนั้นและคณะรัฐมนตรดี าเนินการ
เพื่อให้มีการตราหรือการแก้ไขเพิม่เติมกฎหมายนั้น
ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ 
 ในกรณีที่ต้องตรากฎหมายก าหนด
รายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนญูนี้ตามที่
บัญญัตไิว้ในมาตรา ๓๘ วรรคสาม มาตรา ๔๓ 
วรรคสาม มาตรา ๔๔ (๖) มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง 
วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๔๙ วรรคสี่ 
มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๘ วรรคสอง มาตรา ๖๐ 
วรรคสอง มาตรา ๖๔ วรรคสอง มาตรา ๖๕ วรรค
หนึ่งและวรรคสาม มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๑ 
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 (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
 (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหป้ระธานศาล
ฎีกาเป็นผูร้ักษาการตามพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนี ้
 ให้ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูโดยพระราชบัญญัติทีไ่ด้
ประกาศใช้บังคับในระหว่างวันท่ีรฐัธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ มีผลใช้บังคับ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญนี ้
 ให้ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ด าเนินการปรับปรุง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นไป
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งปีนบั
แต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  ในกรณีที่ยังไม่มีผู้
ด ารงต าแหน่งทีเ่ป็นผู้รกัษาการตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ระยะเวลาหนึ่งปีให้
เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งนั้น 
 ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันท่ีได้รบัร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว 

วรรคหนึ่งและวรรคสี่  ให้ด าเนินการตรากฎหมาย
ดังกล่าวให้แล้วเสรจ็ภายในสองปีนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  และในระหว่างเวลาที่ยัง
ตรากฎหมายดังกล่าวไม่แล้วเสรจ็ มิให้น า
บทบัญญัตมิาตรา ๓๒ วรรคสาม มาใช้บังคับ 
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และให้วุฒิสภาพิจารณาให้แล้วเสรจ็ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนั้น 
 การลงมติให้แกไ้ขเพิ่มเติมหรือไม่ให้ความ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกของแต่ละสภา 
 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้ โดยให้น าความในวรรคสาม 
วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๐๓  ในวาระเริม่แรก ให้
คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินภาย
หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกตาม
รัฐธรรมนูญนี้ ด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุง
กฎหมายในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่ก าหนด 
 (๑) กฎหมายที่เกีย่วกับการก าหนด
รายละเอียดเพื่อส่งเสริมและคุม้ครองการใช้สิทธิ
และเสรภีาพตามมาตรา ๔๐  มาตรา ๔๔  
บทบัญญัติในส่วนท่ี ๗ เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน  ส่วนท่ี 
๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา  ส่วนท่ี ๙ สิทธิ
ในการไดร้ับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการ
จากรัฐ  ส่วนท่ี ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและ
การร้องเรียน รวมทั้งกฎหมายว่าดว้ยข้อมูลส่วน
บุคคลตามมาตรา ๕๖  ส่วนท่ี ๑๒ สิทธิชุมชน  

 มาตรา ๒๘๒  ในวาระเริ่มแรก ให้ด าเนินการ
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
 (๑) ให้ตรากฎหมายตามมาตรา ๗๔ วรรค
ห้า ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี ้ 
 (๒) ให้การก าหนดยุทธศาสตร์ชาตติาม
มาตรา ๗๗ เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ
ตามมาตรา ๒๖๐ ไปจนกว่าบทบัญญัติในภาค ๔ 
การปฏิรปูและการสร้างความปรองดอง จะสิ้นผล
ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์
การปฏิรปูและการปรองดองแห่งชาติเป็น
คณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ก าหนดยทุธศาสตร์ชาติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
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กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระตามมาตรา ๖๑ 
วรรคสอง  กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมือง
ตามมาตรา ๗๘ (๗)  กฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กร
เพื่อการปฏิรปูกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา 
๘๑ (๔)  กฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้สภา
เกษตรกรตามมาตรา ๘๔ (๘)  กฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
ตามมาตรา ๘๗ (๔) และกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา 
๒๕๖ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ 
 (๒) กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศกึษา
ของชาติตามมาตรา ๘๐ โดยส่งเสริมการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตาม
อัธยาศัย การเรียนรูด้้วยตนเอง การเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต วิทยาลัยชุมชนหรือรูปแบบอ่ืน รวมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับระบบการศึกษาทุกระดับของ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายในหน่ึงปีนับแต่วันท่ี
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ 
 (๓) กฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า 
โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน
และวิธีการด าเนินการจัดท าหนังสือสัญญาที่มีการ
ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง  รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับ

 (๓) ให้ตรากฎหมายดังต่อไปนี้ ใหแ้ล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้
  (ก) กฎหมายเกี่ยวกับการชี้ขาดอ านาจ
หน้าท่ีระหว่างศาลตามมาตรา ๒๑๐  และใน
ระหว่างเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการวินิจฉัยช้ี
ขาดอ านาจหน้าท่ีระหว่างศาลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
วันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตามมาตรา ๒๑๐ ต่อไป
ตามรัฐธรรมนญูนี้  แต่ให้ด าเนินการให้เป็นไป
ตามที่บัญญัตไิว้ในมาตรา ๒๑๐ 
  (ข) กฎหมายเกี่ยวกบัคณะกรรมการซึ่ง
เป็นองคก์รบรหิารงานบุคคลของผูพ้ิพากษาหรือ
ตุลาการตามมาตรา ๒๐๗ วรรคหา้  ทั้งนี้ โดยให้
นับวาระการด ารงต าแหน่งของผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการซึ่งเป็นองค์กรบริหารงานบุคคล
ดังกล่าวอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ 
เป็นวาระการด ารงต าแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญนี้
บัญญัตไิว้ด้วย 
  (ค) กฎหมายเกี่ยวกับการทบทวนการ
ลงโทษทางวินยั การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของ
ผู้พิพากษาและตุลาการตามมาตรา ๒๐๗ วรรคหก 
  (ง) ให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าดว้ย
มาตรการของฝ่ายบริหารในการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้องกับมาตรา 
๒๕๔ และพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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การศึกษาวิจัยที่มีความเป็นอิสระซึ่งด าเนินการ
ก่อนการเจรจาท าหนังสือสัญญา โดยไม่มีการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์
ของผู้ศึกษาวิจัยไม่ว่าในช่วงเวลาใดของการบังคับ
ใช้หนังสือสัญญาภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แถลง
นโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ 
 (๔) กฎหมายตามมาตรา ๘๖ (๑) และ
มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม ภายในสองปีนับแต่วันท่ี
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ 
 (๕) กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กฎหมายรายได้ท้องถิ่น กฎหมายจดัตั้ง
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกบั
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นตามหมวด 
๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตาม
บทบัญญตัิแห่งรฐัธรรมนญูนี้ ภายในสองปีนับแต่
วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖  ใน
การนี้ จะจดัท าเป็นประมวลกฎหมายท้องถิ่นก็ได ้
 ในกรณีที่ปรากฏว่ากฎหมายใดทีต่ราขึ้นก่อน
วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ มีเนื้อหาสาระเป็นไป
ตามบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนญูนี้แลว้ ให้ถือเปน็
การยกเว้นทีจ่ะไม่ต้องด าเนินการตามมาตรานี้อีก 

 (๔) ให้ตรากฎหมายตามมาตรา ๒๐๖ วรรค
สอง วรรคสาม และวรรคสี่ ให้แล้วเสร็จภายในสาม
ปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
 (๕) ให้ออกระเบียบที่ประชุมใหญศ่าลฎีกา
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดตีามมาตรา ๒๒๖ (๑) ให้
แล้วเสร็จภายในสีส่ิบห้าวัน และตามมาตรา ๒๒๖ 
(๒) ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยยีส่ิบวัน ท้ังนี้ นับ
แต่วันท่ีพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญูว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ
ไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง 
(๑) ใช้บังคับ 
 (๖) ให้แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐในศาลอาญา ซึ่งจดัตั้งขึ้นแล้วใน
วันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นแผนกคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐใน
ศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญนี้ โดยให้ใช้ระบบไต่
สวนและให้ใช้ส านวนของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลัก  และ
เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันประกาศใช้รฐัธรรมนญูนี้ ให้
คณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติประเมินว่า
สมควรยกฐานะขึ้นเป็นศาลช านัญพิเศษตาม
รัฐธรรมนูญนี้ หรือไม่ โดยให้พิจารณาจากปริมาณ
คดีที่อยู่ในเขตอ านาจ ความรวดเรว็ในการ
พิจารณาคดี และประสิทธิผลในการปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ เป็นส าคัญ  ในกรณี
ที่คณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติเห็นว่าสมควร
ยกฐานะขึ้นเป็นศาลช านัญพิเศษ ให้ยกฐานะ
แผนกคดีทุจรติและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
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ของรัฐในศาลยุติธรรมดังกล่าว ข้ึนเป็นศาลช านัญ
พิเศษตามรัฐธรรมนูญนี ้
 (๗) ให้ตรากฎหมายเกี่ยวกับองค์คณะ 
อ านาจหน้าที่ การฟ้องคดีและวิธีพิจารณาคดี 
รวมทั้งการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณต์าม
มาตรา ๒๒๙ วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาตามมาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง (๒) 

 มาตรา ๓๐๗  ให้กรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมต่อไป เว้นแต่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ
ในช้ันศาลใดที่ย้ายไปจากช้ันศาลนั้น  ทั้งนี้ ไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ 

   

 มาตรา ๓๐๘  ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหาร
ราชการแผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนญู
นี้ แต่งตั้งคณะกรรมการปฏริูปกฎหมายที่มีการ
ด าเนินการที่เป็นอิสระภายในเก้าสบิวันนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ โดยให้คณะกรรมการ
ดังกล่าวมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะการจัดท า
กฎหมายที่จ าเป็นต้องตราขึ้นเพื่ออนุวัติการตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  และให้คณะกรรมการ
ดงักล่าวจัดท ากฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการ
ปฏิรูปกฎหมาย ตามมาตรา ๘๑ (๓) ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รฐัธรรมนญูนี ้
โดยในกฎหมายดังกล่าวอยา่งน้อยตอ้งมีบทบญัญตัิ
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ก าหนดให้มีหน้าท่ีสนับสนุนการด าเนินการรา่ง
กฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลอืกตั้งด้วย 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ไมเ่ป็นการ
ตัดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนที่มีหน้าท่ีต้อง
จัดท ากฎหมายในความรับผดิชอบ 
  มาตรา ๒๘๐  ในวาระเริ่มแรก เมื่อมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรปูและ
การปรองดองแห่งชาติตามมาตรา ๒๖๐  ให้รอการ
แต่งตั้งใหป้ระธานรัฐสภา ประธานวฒุิสภา และ
นายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการโดยต าแหน่งตาม
มาตรา ๒๖๐ (๑) ไว้ก่อน จนกว่าจะไดม้าซึ่ง
ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา และนายก 
รัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญนี ้ และให้ถือว่าคณะ 
กรรมการยุทธศาสตร์การปฏริูปและการปรองดอง
แห่งชาติที่ได้แต่งตั้งขึ้นตามมาตรานี้ เป็นคณะ 
กรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดอง
แห่งชาติตามมาตรา ๒๖๐  
 ภายในห้าปีนับแต่วันประกาศใช้รฐัธรรมนญู
นี้  ถ้ามีความจ าเป็นเพื่อรักษาความเป็นเอกราช
ของชาติ บูรณภาพแห่งดินแดน หรือเพื่อป้องกัน 
ระงับ หรือปราบปรามการกระท าอันเป็นการบ่อน
ท าลายความสงบเรยีบร้อยหรือความมั่นคงของ
ชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือมี
กรณีที่เกดิความขัดแย้งอันอาจน าไปสู่ความรุนแรง
ขึ้นในประเทศ ไม่วา่จะเกดิขึ้นภายในหรือภายนอก
ราชอาณาจักร ทั้งการด าเนินการตามปกติของ
สถาบันทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญและคณะ 
รัฐมนตรีไม่อาจด าเนินการเพื่อยตุกิรณีดังกล่าวได้ 
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คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏริูปและการ
ปรองดองแห่งชาติซึ่งมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มี
อ านาจใช้มาตรการที่จ าเป็นส าหรบัจัดการกับ
สถานการณ์ดังกล่าวแทนไดภ้ายหลังจากท่ีไดม้ีการ
ปรึกษาหารือกับประธานศาลรัฐธรรมนูญและ
ประธานศาลปกครองสูงสุดแล้ว  ทั้งนี้ เพื่อให้
สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 
 เมื่อไดด้ าเนินการตามวรรคสองแลว้ ให้
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการ
ปรองดองแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะ 
กรรมการยุทธศาสตร์การปฏริูปและการปรองดอง
แห่งชาติ มีอ านาจสั่งการ ระงับ ยบัยั้ง หรือกระท า
การใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระท านั้นจะมีผลบังคับ
ในทางนิติบัญญัติหรือในทางบริหาร และให้ถือว่า
ค าสั่ง การกระท า และการปฏิบตัติามค าสั่ง
ดังกล่าว เป็นค าสั่ง การกระท า หรอืการปฏิบัติที่
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย และเป็นทีสุ่ด  
ทั้งนี้ เมื่อไดด้ าเนินการดังกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ
รายงานประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
ประธานศาลรัฐธรรมนญู และประธานศาล
ปกครองสูงสุด ทราบโดยเร็ว  และแถลงให้
ประชาชนทราบถึงการใช้มาตรการดังกล่าว  ใน
กรณีที่ต้องมผีู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
ให้ประธานกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรปูและ
การปรองดองแห่งชาติเป็นผูล้งนามรับสนองพระ
บรมราชโองการ 
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 เมื่อไดม้ีการใช้อ านาจตามวรรคสอง ให้ถือ
ว่าเป็นการเปดิสมัยประชุมรัฐสภาโดยไม่ต้องมีการ
ตราพระราชกฤษฎีกาเปดิสมัยประชุม  และให้ถือ
ว่าในระหว่างที่มีการใช้อ านาจตามมาตรานี้ เป็น
สมัยประชุมของรัฐสภา 

  มาตรา ๒๘๓  ในกรณีที่รัฐธรรมนูญนี้
บัญญัติให้ด าเนินการตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติใดเพื่อให้การเป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญ แต่ผู้มีหน้าที่เสนอหรือผู้มีหน้าที่
พิจารณากฎหมายดังกล่าวไม่ด าเนินการภายในเวลา
ที่รัฐธรรมนูญก าหนด หรือภายในเวลาอันสมควรใน
กรณีที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ก าหนดเวลาไว้ ท าให้การ
ปฏิบัติการตามรัฐธรรมนูญนี้ไม่บังเกิดผล ให้ถือว่า
คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒิสภา ผู้มีหน้าที่เสนอหรือผู้มีหน้าที่
พิจารณากฎหมายนัน้ จงใจไมป่ฏิบัตติามรฐัธรรมนญู
นี ้ เว้นแต่จะพสิูจน์ได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็น
เหตุที่ตนเองมิได้มีส่วนรับผิดชอบด้วย 

  

 



รายนามคณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษาผู้จัดท า 
นายคุณวุฒิ  ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 
ผู้จัดท า 
นายนาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
 
ผู้ตรวจทาน 
๑. ว่าท่ีร้อยต ารวจโท เสกสรรค์  เอกวิริยะวิทย์ นิติกรช านาญการ 
 กลุ่มงานประธานรัฐสภา 
๒. นายวีรวัฒน์  เปรมนิธิวัฒน์ นิติกรช านาญการ 
   กลุ่มงานประธานรัฐสภา 
๓. นางสาวภิรมย์พร  สุดใจ นิติกรปฏิบัติการ 
   กลุ่มงานประธานรัฐสภา 
๔. นางพรหมพักตร์  ศรีสมุทร วิทยากรช านาญการ 
 กลุ่มงานประธานรัฐสภา 
๕. นางสาวกรอุมา  ประเสริฐ  วิทยากรช านาญการ 
   กลุ่มงานประธานรัฐสภา 
 
ผู้ออกแบบปก 
นางสาวกัญญาณัฐ  เริงสูงเนิน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 กลุ่มงานประธานรัฐสภา 




